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No pensamento, o que permanece é o caminho.  

E os caminhos do pensamento guardam consigo 
os mistérios de podermos caminhá-los  

para frente e para trás, 
trazem até o mistério de o caminho para trás nos levar para frente. 

Martin Heidegger 
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RESUMO 
 

A leitura é mais do que uma técnica, um método ou puro prazer. Quando se trata da leitura do 
literário, as possibilidades são alargadas e o leitor é instigado em sua sensibilidade, é provocado a 
se deslocar para outros espaços e para encontros com algo que vagueia em si. São sentimentos, 
afetos, sonhos que emergem da leitura e ressoam, possibilitando ao leitor fazer uma experiência 
com a leitura do literário. Cada nova leitura oportuniza um novo encontro, uma nova experiência, 
com saberes, sabores e importâncias diferentes das anteriores. Neste trabalho, vinculado à linha de 
pesquisa Cultura, tecnologia e processos de aprendizagem, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e do grupo de pesquisa Cultura, escola e 
educação criadora, realizamos uma viagem nesse universo com o objetivo de compreender como 
fazer uma experiência a partir da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos 
e o constitui um leitor encarnado. Optamos pelo pronome “nós” como condutor desta escrita por 
entendermos que esta pesquisa não foi constituída apenas pelo “eu” do pesquisador. Como texto 
acadêmico, muitos “eus” encontram-se em diálogos constantes; desse modo, buscamos a 
objetividade da pesquisa na intersubjetividade daqueles que percorreram conosco esse caminho. A 
pesquisa configura-se como qualitativa, de cunho fenomenológico. Buscamos explorar, nas 
narrativas de leitores do literário, aquilo que expressaram de plural, segundo Barthes (1999, 2012), 
a partir da fenomenologia do pensamento acariciante de Maffesoli (2001, 2005). Utilizamos como 
instrumento de construção de dados o enfoque Multimétodos com características da entrevista 
narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015), da entrevista episódica (FLICK, 2015) e do grupo 
focal (GASKELL, 2015). Optamos por uma Análise Progressiva da Narrativa a partir de Barthes 
(1999). Foram entrevistados onze leitores do literário, selecionados entre alunos e egressos dos 
cursos de Licenciatura e da Pós-Graduação em Educação da UNIVALI e participantes do Programa 
Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) e do Programa de Literatura Infanto Juvenil (PROLIJ) 
de Joinville. O conceito de experiência como um fazer a partir da leitura do literário que tratamos 
neste trabalho emergiu de nossas reflexões, tendo como interlocutores Heidegger (2011), Gadamer 
(2016), Maffesoli (2005) e Barthes (1999, 2012). Nossas investigações apontaram que a  
metodologia de Análise Progressiva: 1) possibilitou a repercussão de sentidos no entrelaçamento 
das vozes que emergiram da narrativa; 2) facilitou a construção de um texto aberto a diferentes 
entradas para o leitor; 3) possibilitou que o percurso narrativo fosse acompanhado, diferentemente 
de outras metodologias de análise que apresentam apenas os fragmentos mais significativos para o 
leitor. Em relação ao objetivo de nossa pesquisa, concluímos que: 1) experiência é aquilo que nos 
toca no momento do encontro com o outro, seja ele uma pessoa, um objeto, um local. Esse momento 
do encontro requer uma sensibilidade intelectual e uma disponibilidade que nos possibilite ouvir o 
outro no que ele se mostra e a nós mesmos naquilo que somos; portanto experiência é movimento 
que se faz de maneira fruitiva e dele emerge um saber encarnado organicamente ligado à vida, que 
nos acompanha e nos coloca em constante mutação; 2) o leitor do literário constitui-se a partir de 
encontros durante a sua vida que o en-caminham para a leitura do literário, e isso lhe possibilita 
fazer experiências a partir do texto ao se dispor a reelaborar seus projetos prévios de leitura, com 
base na escuta do que emerge do seu encontro com cada texto que lê; 3) fazer uma experiência a 
partir da leitura do literário dá-se no jogo do leitor com o texto em busca de sentidos; 4)  experienciar 
o texto possibilita um saber alicerçado no sensível e no inteligível que repercute no leitor, 
constituindo-o um leitor encarnado, detentor de um saber que abre oportunidades para que possa 
compreender e se relacionar de maneira sensível consigo, com o outro e com a vida. 
 
Palavras-chave: Experiência. Leitura do literário. Leitor encarnado.  
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ABSTRACT 
 

Reading is more than a technique, a method, or simply a pleasure. When it comes to reading the 
literary, the possibilities are widened and the reader’s sensitivity is stirred up; he/she is prompted 
to travel to other spaces, and to encounters with indistinct senses within him/herself. These are 
feelings, affects, and dreams that emerge from the reading and resonate within the reader, enabling 
him/her to experiment through reading the literary. Each new reading provides new encounters, a 
new experience, with different knowledge, flavors and significances from the previous ones. This 
work, which is linked to the research line Culture, technology and learning processes, from the 
Graduate Program in Education of the Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) and the research 
group Culture, school and creative education, we conducted a journey into this universe with the 
aim of understanding how to make an experience from the reading the literary affects the 
reader, expands his/her senses and makes him/her an incarnated reader. We opted for the 
pronoun “we” as the conductor of this writing because we understand that this research was not 
constituted only by the “I” of the researcher. As an academic text, a lot of “I” is found in constant 
dialogs; we, therefore looked for the objectivity of the research in the intersubjectivity of those who 
walked this path with us. This is a qualitative research, with a phenomenological approach. We 
aimed to explore, through narratives of the readers of the literary, the things that they express in 
plural, according to Barthes (1999, 2012), from the phenomenology of Maffesoli’s cherishing 
thinking (2001, 2005). For the data construction, we used the Multimethod focus with 
characteristics of narrative interview (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015), episodic interview 
(FLICK, 2015) and focal group (GASKELL, 2015). We opted for Progressive Narrative Analysis 
from Barthes (1999). Eleven readers of the literary were interviewed; the subjects were selected 
among students and former students of the undergraduate and graduate courses in Education of 
UNIVALI and participants in the Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) - National 
Program to Promote Reading -, and the Programa de Literatura Infanto Juvenil (PROLIJ) – 
Children and Youth Literature Program - from Joinville. The concept of experience through reading 
the literary that we address in this work emerged out of our reflections, with Heidegger (2011), 
Gadamer (2016), Maffesoli (2005) and Barthes (1999, 2012) as interlocutors. Our investigations 
indicate that the methodology of Progressive Analysis: 1) enabled repercussion of the senses in the 
interlinking of the voices that emerged from the narrative; 2) facilitated the construction of a text 
that enabled the reader to enter via different routes; 3) enabled the narrative thread to be 
accompanied, unlike other analytical methodologies that present the most significant fragments to 
the reader. In relation to the aim of our research, we conclude that: 1) experience is something that 
touches us at the moment of encounter with the other, be it a person, object or place. This moment 
of encounter requires an intellectual sensitivity and an availability that enables us to hear the other 
in that which it shows, and ourselves in that which we are: therefore experience is a moment that 
occurs in a fruitive way, and out of it emerges an incarnated knowledge that is organically linked 
to life, that accompanies us and puts us in constant change; 2) the reader of the literary is constituted 
from encounters during his/her life that Be-wëgen (move) to the reading of the literary, and this 
enables the reader to experiment from the text when he/she is willing to re-elaborate his/her previous 
reading projects based on the listening what emerges from his/her encounter with each text he/she 
reads; 3) making an experience through the literary occurs in the interplay between the reader and 
the text, in search of meanings; 4) experiencing the text enables a knowledge based on the sensitive 
and the intelligible that has repercussions on the reader, turning him/her into an incarnated reader, 
the holder of a knowledge that opens up opportunities that enable him/her to understand and relate, 
in a sensitive way, with him/herself, with the other, and with life. 
 

Keywords: Experience. Reading of the literary. Incarnated reader.  
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1 UMA VIAGEM TRAZ CONSIGO UM DESEJO 
 

Un voyage se passe de motif, 
Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même 

Certains pensent qu’ils font un voyage, 
En fait, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.1  

Nicolas Bouvier, L’Usage du Monde (1953). 
 

Minha primeira viagem para constituir-me como pesquisadora iniciou-se em 2008, em 

São Paulo, quando, como diretora, buscava entender a cultura da escola. Era um enigma para 

mim que os professores apresentassem tantas dificuldades no exercício de sua função. Assim, 

o caminho que escolhi foi investigar como se formava um professor. No fim da pesquisa de 

Mestrado2, acabei por compreender o meu papel na escola.  

Nicolas Bouvier, na epígrafe, diz que a viagem faz ou refaz trajetos. Aquela primeira 

viajem me fez diretora de escola e me introduziu no campo da pesquisa, um local novo, 

instigante e prazeroso que desejei voltar. Adiei meu desejo por uns anos. Contudo, continuava 

com os planejamentos, frequentava grupos de pesquisa, elaborava projetos na escola em 

parceria com universidades, publicava os desdobramentos desses trabalhos. 

Em 2015, pela primeira vez, por estes caminhos que a vida traça, saí de minha cidade e 

passei a residir em Joinville - Santa Catarina, aposentada. As condições novamente foram 

propícias e resolvi retornar àquele local que me deu tanto prazer: a academia. Trouxe na 

bagagem vários folders com possibilidades de pesquisa, todos relacionados às vivências que 

tinha acumulado: formação de professores, avaliação institucional, gestão e cultura na escola... 

temas que me instigavam; e o nome de uma professora do Programa da Pós-Graduação da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 

Ao chegar na universidade como aluna ouvinte, não consegui me inscrever na disciplina 

da professora que me fora indicada e em nenhuma outra que se relacionasse com aqueles temas 

que me provocavam. Entretanto, novamente por aqueles caminhos que nos são oportunizados 

ou predestinados, havia um seminário de literatura! E eu pensei: “Até conseguir uma 

oportunidade de conhecer aquela professora, vou me inscrever nesse seminário. Faz tanto 

tempo que não leio!”.  

Ler para mim foi sempre um prazer. Lembro-me de estar na sala de casa que tinha um 

corredor de distância da cozinha, com a televisão ligada, ouvindo minha mãe labutando com as 

panelas, e eu com um livro, de terror (!), sozinha, lendo. Quando fazia silêncio na casa, eu 

                                                 
1 Uma viagem não precisa de razões. Já é há muito tempo uma razão por si própria. Alguém pensa que vai fazer 
uma viagem, mas a viagem é que o faz ou refaz. (Tradução minha). 
2 Pesquisa intitulada Processos formativos na escola e a construção de matrizes pedagógicas coletivas, defendida 
na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), em 2010. 
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parava de ler, de medo! A leitura era sempre uma companhia; e era também uma maneira de eu 

alcançar um sonho: “ser inteligente”, eu dizia! Admirava as pessoas que considerava 

inteligentes e acreditava que era a leitura que as tornava assim. Então, eu lia. E lia muito!  

Hoje, revendo minha trajetória, percebo que buscava me compreender e à realidade a 

minha volta. À época, intuitivamente, eu já encontrava na literatura sua função de colaborar 

para que pudéssemos descobrir como as coisas aconteciam (ECO, 2003), e aconteciam para 

além dos meus desejos adolescentes. Lembro-me das horas passadas no Centro Cultural São 

Paulo, sentada no carpete daquele espaço, lendo o Relatório Hite: um profundo estudo sobre a 

sexualidade feminina, de Shere Hite. Buscava, naquele livro, respostas às aflições que, na 

adolescência, não encontrava ou não tinha coragem de perguntar. 

O tempo tornou-me uma “devoradora de livros” (BARTHES, 1999). Eu lia tudo o que 

havia na biblioteca da cidade do interior que fui morar. Escolhia pelos títulos, pelas capas, pelos 

autores. Percebo, agora, a falta que me fez uma mediação para essas escolhas e compreendo, 

com os estudos realizados, que não basta ler e, principalmente, não basta ler qualquer livro, mas 

isso é assunto para mais tarde. 

Afastei-me um pouco da leitura literária na fase adulta. Mesmo assim, lia para meus 

filhos e sempre havia um livro ali por perto. As atividades profissionais impulsionaram-me para 

a leitura de livros técnicos. A literatura estava um pouco distante. Participar, portanto, do 

seminário de literatura pareceu-me uma oportunidade de retomar aquele prazer da infância e da 

adolescência. Esse seminário tornou-se muito mais do que isso, foi a minha passagem de volta 

para o mundo acadêmico, para além dos destinos que os folders que eu havia trazido na 

bagagem indicavam, uma viagem muito mais instigante. 

No Seminário Temático Os jogos das construções literárias, do Programa de Pós-

Graduação da UNIVALI, matriculei-me como aluna especial e tive um encontro estimulante 

com a leitura que me levou a outros encontros. Foram encontros com a adolescente sozinha, no 

escuro do quarto, mas cercada de personagens aventureiros, românticos, desafiadores; com a 

biblioteca de uma cidadezinha do interior, onde escolhia os livros para ler no final do dia, ou 

aquelas impessoais da cidade grande, cheirando a livro antigo, piso de tábua lustrada e brilhante. 

Procurava ali livros em um arquivo cheio de fichas, catalogados por ordem alfabética. 

Encontrava um número e levava à bibliotecária que me trazia o livro com recomendações de 

devolução em uma fichinha colocada na sua contracapa; ou, ainda, em uma biblioteca 

multimídia, onde encontrava a localização do livro no computador – e eu mesma retirava-o da 

estante e lia-o, ali mesmo, sentada no chão acarpetado, encostada em uma das paredes cercada 
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de outros leitores, mas também músicos, pesquisadores, artistas, que ali também eram 

acolhidos. 

É interessante pensar nesse encontro como uma experiência estética, uma relação de 

encantamento que temos com algo (uma obra de arte, um livro, um passeio, um local) que “[...] 

nos aflora a sensibilidade, nos provoca, nos descola e leva a um encontro com algo que vagueia 

em nós” (NHOQUE, 2017, p. 77). A leitura vagueava em mim. Nela, buscava respostas aos 

dilemas da adolescência, esconderijo nos momentos de angústia, acolhimento nos momentos 

de tristeza, paz nos momentos de solidão.  

A leitura sempre foi uma companheira, mas, como disse, hoje percebo o quanto me 

faltou um mediador, alguém que me orientasse, que me indicasse leituras, com quem eu pudesse 

compartilhar minhas descobertas e ouvir as dele. Sinto, ao observar as oportunidades que não 

tive, que muito mais poderia ter lido. Não conheci os conflitos dos irmãos Karamázov, as ironias 

dos contos de Machado, ou José e seus irmãos... e tantos textos e autores que se encontram em 

minha estante até hoje, a espera de um tempo a serem saboreados.  

Descobri, naquele seminário, e em tantos outros que vivenciei depois, que o livro tem 

de ser saboreado, mas não só. Ele também tem de ser esmiuçado, à procura de fendas, de dobras, 

de pontos de fuga, de possibilidades de novas descobertas, de aberturas, como nos armários que 

levavam à Nárnia ou ao túnel na toca do coelho branco que levou Alice ao País das Maravilhas. 

Foi a partir desses seminários que percebi a leitura como fruição, isto é, aquela leitura 

que provoca o leitor, o faz refletir, o torna mais sensível; o livro como objeto estético. 

Posteriormente, nos encontros do grupo de pesquisa Cultura, escola e educação criadora, 

surgiram minhas inquietações em relação ao leitor que me impulsionaram a esta pesquisa. 

 Discutíamos muito nesses encontros sobre o texto plural (BARTHES, 1999), termo que 

adotarei neste trabalho, aquele organizado por múltiplas redes de sentido complementares, em 

que os significantes repercutem; reversível, pois não há uma principal e única maneira de ser 

lido; aquele em que há uma multiplicidade de códigos e o sistema de sentido é aberto, pois sua 

medida é o mesmo da linguagem, infinito. Por fim, um texto plural é escrevível, ou seja, é 

aquele em que o escritor trabalha para que o leitor seja um coautor e sua interpretação ultrapasse 

o que está escrito, entre no jogo proposto pelo texto e se torne ele também um autor.  

Em um dos seminários de literatura, no qual compartilhava a leitura de Mrs. Dalloway, 

de Virginia Woolf (2013), uma das colegas de classe, muito encantada com suas descobertas 

leitoras, disse-me que havia comprado um exemplar do livro para uma parente, incentivando-a 

a ler. Um tempo depois descobriu que a parente havia abandonado o texto por achá-lo 

desinteressante. Fato que a incomodou: “Como pode!!!”, disse-me ela e completou: “Por que 
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uma leitura que foi tão rica para mim, não conseguiu tocá-la?!”. Esse incômodo de minha 

colega passou a ser meu também. Por que um texto escrito de forma plural não se torna 

escrevível para todos os leitores? Para Barthes (1999, p. 12), o texto escrevível “somos nós ao 

escrever”, ele existe no leitor, na interpretação que cada leitor faz do texto apreciando sua 

pluralidade. O texto plural, portanto, é um texto em movimento em uma relação deste com um 

leitor aberto a toda essa pluralidade. O desejo pela leitura é um fator importante.  

Minha história com a leitura apontava para o oposto, meu repertório sempre esteve vivo, 

mesmo depois de aposentada. Contudo, minhas leituras e minhas interpretações não ampliavam 

as possibilidades interpretativas, somente percebi outros modos de ler a partir das discussões 

travadas nos seminários de literatura. Então, não era só uma questão de desejo. Isso me instigou 

ainda mais a investigar sobre o leitor do literário e sua relação com a leitura.  

No grupo de pesquisa Cultura, escola e educação criadora, alguns estudos foram 

realizados no campo da Literatura: Offial (2012) discutiu sobre a concepção de literatura da 

Escola da Ponte de Portugal; Bridon (2013) investigou sobre as competências leitoras e traçou 

o perfil do “leitor produtivo”; Weiss (2016) apontou formas de mediar o texto literário na 

Educação Básica; e Piske (2017) descreveu como os bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) mediavam o texto literário. A leitura desses trabalhos 

e o acompanhamento das discussões no grupo sobre a elaboração de alguns deles ampliaram 

meu olhar na compreensão da literatura como arte e contribuíram na delimitação do foco de 

minhas pesquisas: o leitor do literário. 

Enquanto essa inquietação circulava à minha volta, sussurrando ao meu ouvido, outra 

coisa chamou-me atenção. Durante os seminários de literatura, a leitura, inicialmente pessoal e 

solitária, tornava-se solidária nas discussões que tinha com os colegas na aula, sob a mediação 

da professora. Fui percebendo que havia uma interpretação pessoal do texto, uma identificação 

com alguma parte, fragmentos que chamavam mais atenção de uns do que de outros, que fazem 

parte do projeto prévio de leitura que todo leitor traz consigo e a ele recorre quando lê. No 

entanto, havia também interpretações que surgiam a partir das discussões, de relações leitoras 

que eram constituídas e compartilhadas coletivamente; e mais do que isso, algumas leituras 

pareciam encarnadas em vários de nós.  

Uma situação exemplar foi em um dos seminários, integrado por pesquisadoras que se 

sentiram tocadas pela descrição das percepções existenciais da personagem Ana após o 

encontro com o cego que mascava chicle no ponto de ônibus, descrita no conto Amor3, de 

                                                 
3 LISTECTOR, Clarice. Amor. In: ______. Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 12-19. 
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Clarice Lispector. Aquela imagem pareceu encarnar em alguns de nós e, mesmo depois de 

terminado o seminário, em conversas e encontros posteriores, ecoávamos... “Ah! Senti-me como 

a Ana depois que vi o cego...ou... “Claro! Como a Ana depois de ver o cego...”. 

Todavia, mesmo esse “encarnar” diferenciava-se de leitor para leitor. Isso ficou mais 

claro quando ocorreu o seminário de literatura com o objetivo de ler o texto de Miguel de 

Cervantes - Dom Quixote de la Mancha4. Esse texto surpreendeu-me, principalmente por 

encontrar nele características de um texto plural (BARTHES, 1999), como a não linearidade 

marcada por rupturas, digressões, jogos de encaixe, engastes, reversibilidade - marcas da 

literatura contemporânea em um texto escrito no século XVII. 

Nas leituras e nas discussões compartilhadas de Dom Quixote, foi possível perceber 

mais claramente o ecoar do texto que havia notado na leitura do conto Amor, mas, agora, de 

forma diferente para cada leitor. Para alguns, ecoava a forma como as mulheres eram retratadas; 

para outros, a determinação de Quixote ou mesmo a irreverência de Sancho Pança. A leitura 

repercutia em conversas após o seminário, em artigos escritos, nas outras aulas que participava 

ou quando me encontrava com os colegas nos corredores da universidade. Dom Quixote foi 

uma leitura que se tornou encarnada para alguns, mas não para todos, pois o texto não os tocou 

da mesma maneira. Como compreender esse fenômeno?  

Um entendimento possível é que a leitura encarna em nós, pois o ato de ler é mais do 

que uma técnica, um método ou puro prazer ou deleite, porque, e tomo aqui as palavras de 

Barthes e Compagnon (1987, p. 191), “[...] leio com os olhos, leio com a minha cabeça, mas 

também leio com o que tenho no ventre”. Passei a buscar a entender como seria essa leitura que 

se faz com o corpo, que é “cabeça”, razão e, também, “ventre”, naquilo que nos é sensível. 

Outro ponto relevante com relação aos seminários é que neles havia a preocupação de 

relacionar as leituras a outros elementos artísticos, fossem eles outros textos literários, artes 

visuais, música, dança, teatro. À medida que me envolvia com esse mundo das artes 

intimamente ligadas aos textos literários, meu olhar para o mundo parecia mais sensível, além 

disso, à medida que lia, mais sentidos dava às leituras atuais e às anteriores. Será que, como 

afirma Calvino (1993), a leitura que realizava na vida adulta apurava aquela da juventude e meu 

olhar se tornava mais sensível? Para mim, cada nova leitura era uma experiência com sabor e 

importância diferente das anteriores, e percebia isso em alguns colegas e em outros não. 

Entendo, diferentemente da época, que experiência é um movimento de encontro com o outro 

                                                 
4 CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. V. 1 e 2. Tradução Almir de Andrade, Milton 
Amado. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. 
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que nos toca, nos atravessa. Requer sensibilidade intelectual5 e compreensão de si para se dispor 

a ouvir o outro do modo como se apresenta nesse encontro, e dele surge um saber encarnado à 

vida, que nos acompanha, portanto experiência se faz. No entanto, as observações que fazia dos 

participantes do seminário me inquietavam. Será que experienciávamos de formas diferentes? 

Todas essas inquietações sobre a constituição do leitor e sua relação com o texto, as 

diferentes formas que o leitor era tocado pelo texto, as experiências que encarnavam ou não, os 

sentidos que se ampliavam com a leitura do literário colaboraram para que delimitasse o foco 

da pesquisa. Assim, uma questão impôs-se: Como fazer da experiência a partir da leitura 

do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos e o constitui um leitor encarnado? 

Busquei, então, em trabalho de outros pesquisadores, quais conhecimentos já estavam 

sendo constituídos sobre essa questão. Iniciei uma revisão conceitual no campo da Leitura 

Literária em dois bancos de dados: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  

Na plataforma da BDTD, em “busca avançada”, iniciei uma pesquisa entre os anos de 

2007 e dezembro de 2017, para averiguar, entre as teses defendidas e publicadas nesses anos, 

aquelas que tratavam de leitura literária como experiência. No Portal de Periódicos da CAPES, 

delimitei a busca a artigos publicados no período de 2012 a dezembro de 2017, devido ao grande 

número de revistas e publicações nesse portal e o tempo para a realização da pesquisa. Os 

detalhamentos dessas buscas encontram-se no Apêndice A (página 304) deste trabalho. 

Os dados coletados apontaram para um aparente olhar ampliado dos estudos 

relacionados ao leitor do literário, digo “aparente” pois nem todos os estudos encontrados 

recortavam a investigação no “leitor do literário” - alguns tratavam do leitor em um sentido 

amplo ou do texto literário de forma restrita. Por outro lado, indicavam que o campo carecia de 

estudos a partir das experiências de leitura do literário de forma específica e, mais, de trabalhos 

que escutassem o leitor e suas experiências, assinalando a pertinência desta pesquisa. 

Outros dados possíveis de investigar foram as inquietações sobre a constituição do leitor 

e sua relação com o texto, qual o sentido de leitura encarnada, que saberes sensíveis repercutem 

ao fazer uma experiência a partir da leitura do literário, os quais estavam em pauta e não eram 

conclusivos na leitura dos trabalhos dos outros pesquisadores. Pelo contrário, muitas vezes 

                                                 
5 Para Maffesoli (2005), a sensibilidade intelectual considera que uma experiência sensível envolve as emoções 
humanas, mas não abdica do intelecto, pois o sensível e o inteligível estão imbricados. Aceita as coisas como elas 
se apresentam e reconhece a beleza das coisas do mundo.   
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surgiram posições opostas, indicando uma pluralidade de interpretações e de concepções no 

mundo acadêmico, com um tanto de tensão entre elas, e possibilidades de pesquisa no campo. 

Os conceitos que moveram a pesquisa no banco de dados me provocaram a refletir sobre 

as práticas de leitura na escola, seja porque privilegiam o livro como o único suporte legítimo, 

ou porque tem um modelo ideal de aluno-leitor e elegem os clássicos universais de validação 

erudita como leitura (OCTÁVIO, 2014), seja pelas imposições das políticas públicas de 

incentivo à leitura que ocorrem na escolha dos livros e nas práticas de leitura mediadas pelo 

professor (AGLIARDI, 2016). 

Os questionamentos sobre a leitura e a literatura abordados como atividades obrigatórias 

da disciplina de Língua Portuguesa, mesmo que o “caráter pragmático da linguagem” 

predomine no ensino da leitura e da literatura e evidencie o uso pedagógico da Literatura 

(SILVA; SOUZA, 2012, p. 37). Mesmo aqueles que consideram que o ensino de leitura literária 

deva ocorrer na escola regular, por um professor de português, afirmam que a escola tem negado 

aos alunos o direito à leitura e ao letramento literário (ALMEIDA, M. de F., 2016). 

Barthes e Compagnon (1987), ao tratarem das práticas que envolvem o fenômeno da 

leitura, situam a leitura como uma técnica de decodificação de signos inscritos segundo um 

código, e como técnica exigem uma pedagogia. Essa pedagogia tem variado conforme os 

séculos, como destacam os autores, e já não há muita discussão de que a aprendizagem da leitura 

como código não se inicia na escola, mas ela tem sim um papel importante nesse movimento. 

Dependendo da cultura instaurada e a maneira como é assumida por aqueles que nela atuam, a 

escola não só nega à leitura, como exclui os alunos6. No entanto, é preciso destacar que existem 

muitas vivências exitosas com relação a práticas de leitura na escola, muitas, por exemplo, 

realizadas por grupos de alunos do PIBID e do ContArte7 da UNIVALI, como atestam os 

relatórios de pesquisa produzidos pela universidade, alguns inclusive produtos de pesquisa 

realizados por Piske (2017). 

As críticas à escola como instituição trazem consigo uma crítica ao professor e as suas 

práticas pedagógicas de ensino da leitura literária. Alguns autores atribuem exclusivamente ao 

professor a obrigação de ensinar ao leitor a ler (MENDES, 2008), e, para outros, suas práticas 

em sala de aula acabam por desvalorizar as leituras que os alunos praticam intensa e 

frequentemente em diferentes suportes fora da escola (OCTÁVIO, 2014). Além daqueles que 

                                                 
6 Para saber mais sobre exclusão e cultura escolar, recomendamos Almeida, J. G. (2005), Benzatti, Nhoque e 
Almeida (2008) e Sampaio (2004). 
7 Projeto de formação de leitores da Universidade do Vale do Itajaí, do Núcleo das Licenciaturas, que têm como 
eixo sustentador a metodologia da leitura fruitiva, que compreende o livro como um objeto a ser apreciado como 
objeto estético. 
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prescrevem o que o professor deveria ser, afirmando o que parece óbvio: o professor formador 

também deve ser um leitor (MENDES, 2008). E aqueles que esperam que os professores 

extrapolem seu papel de professor e atuem como agentes de cultura (AGLIARDI, 2016). 

Essas críticas, encharcadas da lógica do “dever ser” (MAFFESOLI, 2005), presente nos 

discursos da academia, da sociedade e dos governos do momento, raramente ouvem o professor. 

Os estudos de Almeida, M. de F. (2016) com professores de Língua Portuguesa, recém-

formados, promovem essa escuta e apontam que esses professores consideravam importante 

ensinar literatura de forma diferente da que aprenderam. Segundo a autora, havia avanços como 

a recusa a reduzir a formação em ensinar períodos literários.  

Há também o ensino dos “cânones literários” (ALMEIDA, M. de F., 2016), em um 

discurso ideológico defendido por um grupo hegemônico dentro das universidades, concepções 

de leitura como processo; preocupações em “conquistar” o aluno para que ele se interesse pela 

leitura literária, como também “falta de autonomia” do professor e autoritarismos daqueles que 

se encontram em posição de gestores na escolha dos livros, marcando uma grande diversidade 

de concepções no campo, reforçando também o que expressam Silva e Souza (2012). Torna-se 

importante, assim, compreender quais as concepções de leitura e de letramento literário esses 

educadores defendem. 

Almeida, M. de F. (2016) reforça que, aos professores formadores de leitores do 

literário, também foram negados direitos à leitura e ao letramento em sua formação, 

principalmente àqueles oriundos das escolas básicas brasileiras. Para a autora, os discursos 

acadêmicos que buscam culpabilizar os professores pela ineficiência em desenvolver práticas 

pedagógicas de formação de leitores esquecem que a história de vida, tanto literária quanto 

socioeconômica e cultural desses profissionais, poderia não ter possibilitado que adquirissem 

as competências leitoras necessárias e interferissem no seu fazer docente. 

Ler é também uma prática social, lembram-nos Barthes e Compagnon (1987), desde 

seus primórdios, ligada às esferas do poder como um instrumento privilegiado de exercê-lo, 

conectado, portanto, às lutas políticas e sociais. Assim, entendo toda essa discussão envolvendo 

a escola e seus professores.  

Já discorri sobre a escola, os professores e, agora, trago a outra face dessa tríade, os 

alunos. Eles surgem nas pesquisas por diferentes concepções, tanto aquelas que os colocam 

como leitores protagonistas de suas escolhas literárias que, subvertendo a ordem  - imposta pela 

escola, os professores e suas famílias -, encontram caminhos para não serem obrigados a ler o 

que não querem (OCTÁVIO, 2014), como alunos passivos que leem o que a escola prescreve 

e não se consideram bons leitores, pois suas práticas e escolhas de leitura são desconsideradas 
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(OCTÁVIO, 2014; GONÇALVES, 2014). As pesquisas da coleta de dados em uma amplitude 

versam sobre leitor ou o aluno leitor, mas apenas duas delas buscaram ouvi-los. 

Gonçalves (2014) procurou compreender os efeitos de uma prática de leitura entre 

jovens e verificar de que maneira essa prática colaborava para a formação, em espaços 

socioeducativos não formais, do leitor. Na escuta promovida entre os jovens participantes de 

sua pesquisa, a autora aponta que esses jovens não associavam a leitura ao lazer ou à diversão, 

que reconheciam que, na escola, havia momentos de leitura, mas em pouca quantidade; além 

disso, parte deles se identificava com os textos lidos na escola, outra parte não. O gosto pela 

leitura variava de acordo com a situação de leitura. A visão que os jovens traziam, segundo 

Gonçalves (2014), mostrava a leitura como uma ação exaustiva, que ocorria apenas na escola, 

relacionada a avaliações e a obrigações da disciplina de Língua Portuguesa. 

Os depoimentos dos jovens ouvidos por Octávio (2014) sinalizaram que a escola 

privilegiava o livro como suporte legítimo, tinha um modelo ideal de aluno-leitor e elegia os 

clássicos universais de validação erudita como leitura. O efeito disso era que os alunos, por 

serem obrigados a lê-los, os classificavam como muito chatos, difíceis e sem sentido. 

Octávio (2014) aponta ainda que, na escola, as leituras prescritivas eram dominantes; 

contudo, fora delas, os jovens liam a partir de suas escolhas, indicavam-nas a outros, debatiam 

o que liam e iam se constituindo como leitores, mas tinham uma imagem negativa de si mesmos 

como leitores, pois as leituras que faziam não possuíam  “validação” da escola. Suas leituras 

eram de maneira geral os best-sellers, revistas, mangás, histórias em quadrinhos e biografias, 

leituras escolhidas, segundo a autora, por sua linguagem simples e de fácil identificação com 

temas, ou pela busca de respostas as suas questões existenciais ou do cotidiano. Com relação 

aos best-sellers, Petit (2013) considera que eles podem “desenferrujar os olhos”, soltar a 

imaginação e serem um pretexto para um encontro, uma conversa, um momento de 

compartilhar, estar-junto. A autora conclama-nos a não sermos puritanos em relação a essas 

escolhas dos jovens leitores. 

É significativo considerar que os dados de Octávio e Gonçalves apresentam uma relação 

de semelhança com a pesquisa de Almeida, M. de F. (2016) que aborda a formação inicial do 

professor de Letras e o ensino de leitura literária. A pesquisadora buscou identificar junto aos 

professores quais as relações elaboradas sobre a leitura do literário. Almeida aponta que os 

docentes, na sua maioria, aprendiam a ler na escola pública e que consideravam que cabia à 

escola o papel de recomendar o que deveria ser lido. A leitura, do Ensino Fundamental ao 

Médio, era de clássicos da literatura brasileira. Leitura obrigatória, porém considerada, para os 

professores, como “prazerosas”. Contudo, a afirmação que gostavam de ler, para alguns, era a 
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leitura de best-sellers, indicada por um amigo. A pesquisadora destaca, ainda, que, para os 

professores participantes da pesquisa, a leitura obrigatória para o vestibular, no Ensino Médio, 

tornava-se um fardo que a leitura não merecia. 

As práticas de leitura literária que esses professores tiveram na escola se apresentava 

como trabalhosas, prazerosas, impositivas e obrigatórias e que seu objetivo se destinava a 

avaliações, trabalhos, melhorar as suas redações, com vistas ao vestibular (ALMEIDA, M. de 

F., 2016). A autora conclui que a formação inicial em Letras possibilitava àqueles professores 

entender como não trabalhar a leitura literária no Ensino Médio, e isso era manifesto em seus 

discursos. 

Mesmo considerando que os professores participantes da pesquisa de Almeida não 

tinham como alunos os participantes das pesquisas de Octávio e Gonçalves, foi curioso perceber 

se repetindo nos relatos dos professores vivências leitoras semelhantes àquelas narradas pelos 

alunos de um mesmo momento histórico, já que as pesquisas ocorreram em anos próximos. 

Repetiam-se, desse modo, as mesmas práticas, gostos e dificuldades. Será que as mazelas 

apontadas em todas essas pesquisas continuam se repetindo, como um ciclo infinito, apesar de 

todas as pesquisas e estudos e denúncias, e políticas públicas que foram implantadas há tantos 

anos no campo da Literatura? 

Minha vivência profissional, trabalhando mais de trinta anos na Rede Pública de 

Educação da cidade de São Paulo, faz-me reconhecer muitos desses discursos, sejam aqueles 

relacionados à forma como as políticas públicas são vivenciadas no cotidiano das escolas, bem 

como os discursos que culpabilizam uma categoria pelas mazelas que lhes são impostas pela 

realidade social ou por planos e projetos constituídos apenas para dar visibilidade ao governo 

do momento, os quais não colaboram para a melhoria da qualidade do serviço prestado pela 

escola e daqueles que nela atuam.  

Esses dados indicam que há muito ainda a ser compreendido quando tratamos das 

práticas escolares e de seus professores, principalmente pesquisas que busquem desvelar como 

são vivenciados no cotidiano da escola – escutar, de fato, aqueles que lá trabalham. Uma escuta 

ampla da cultura de instituição escolar em tudo o que ela tem de instituído e instituinte sobre a 

leitura do literário seria uma grande investigação, mas que não optei por fazê-la neste trabalho. 

Meu interesse maior foi sobre o leitor do literário e suas experiências leitoras, tendo claro que 

o leitor não se constitui somente na escola, como corroboram as pesquisas de Octávio (2014), 

Agliardi (2016), Gonçalves (2014), Diniz (2016), Pinto (2014), Silva e Souza (2012) e todos os 

autores por eles referenciados. 
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Voltando à pesquisa no banco de dados, quando a discussão é sobre o leitor do literário, 

as divergências se ampliam. Octávio (2014) considera leitor aquele que se encanta pela leitura 

e se apropria dela de diferentes maneiras, diferentemente do que ocorre na escola, em que a 

literatura é uma disciplina do currículo e o aluno-leitor um receptor, um pseudoleitor 

(OCTÁVIO, 2014). Contudo, os alunos subvertem essa ordem quando encontram caminhos 

para realizar as tarefas sem ter de ler o que não estão interessados. 

Agliardi (2016) considera que o leitor  tem uma sensibilidade literária e busca espaços 

para se dedicar à leitura, entrega-se a ela, em uma postura de deixar-se tocar pelo texto ao 

mesmo tempo que  lê o presente, se questiona sobre suas dificuldades, revisa as histórias orais, 

as memórias de leitura, expressa seus desejos e partilha saberes a partir das experiências. 

Pinto (2014, p. 77) traçou uma diferenciação entre o “leitor ideal”, presente em trabalhos 

teóricos e orientações oficiais, resultado do que se esperava da formação escolar e o “leitor de 

literatura real”, que, segundo a autora, era qualquer leitor que estivesse lendo literatura, tendo 

como suporte o livro físico ou eletrônico. Pinto (2014) considera esse leitor uma pessoa que é 

carne e espírito, razão e emoção, sexualidade. Uma imagem de leitor ampla que se ajusta a 

diferentes sujeitos independentemente de quem fosse.  

Gonçalves (2014, p. 43) considera que leitor não é um sujeito passivo durante a leitura, 

mas, sim, um sujeito “inventivo”. Na relação que estabelece com o texto, sua importância é 

maior do que o próprio texto, pois, apesar dos sentidos que o autor dá ao texto, no instante da 

experiência de leitura e da relação que o leitor trava com ela, ele a modifica, provocando uma 

mutação de vivência para autorreflexão. 

Já Mendes (2008) identifica vários modelos de leitores, seja do ponto de vista da 

realidade concreta, da realidade do texto, da realidade formativa, da crítica ou da mídia.  O autor 

aponta um novo leitor que surge a partir do diálogo entre o leitor e o autor por meio do texto, o 

leitor se torna um escritor que escolhe seus percursos de leitura, tanto nos trajetos que faz quanto 

na independência das interpretações decididas pelo autor. Ele tem, assim, o papel de 

“formalizador” (MENDES, 2008, p. 116) na comunicação do texto literário. 

Almeida, M. de F. (2016) considera sujeito do movimento de ensino-aprendizagem o 

“aluno-leitor” e sugere que as abordagens pedagógicas estejam voltadas ao desenvolvimento 

de sua autonomia. Aponta que esse aluno-leitor constrói sentidos e é ativo na sua relação com 

o texto literário. Ao mesmo tempo, ao descrever o papel do professor, encontrei afirmações 

como: “propiciar a formação literária a seus alunos” (ALMEIDA, M. de F., 2016, p. 82), 

“despertar no aluno o gosto” (ALMEIDA, M. de F., 2016, p. 119), “é preciso ensinar o aluno” 

(ALMEIDA, M. de F., 2016, p. 119-120), o que indica uma possível contradição na maneira de 
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perceber o leitor, já que os verbos utilizados para marcar a ação de formação do leitor se 

encontram fora dele. 

Essa constatação fez-me refletir sobre a afirmação de Barthes e Compagnon (1987) que 

consideram que o texto tem dois sentidos, um literal e outro escondido, o seu espírito. As 

afirmações anteriormente destacadas parecem dar um espírito diferente daquela proclamada e 

colocam o aluno-leitor em uma atitude passiva, de receptor daquilo que o professor irá 

propiciar, despertar, ensinar. A elaboração de um texto exige do autor um cuidado na escolha 

das palavras, mesmo assim pode revelar concepções diferentes daquelas que ele gostaria de 

proclamar. E nisso está a sutileza da escrita e da leitura. 

Ler é uma luta para nomear, dirá Barthes (1999), e o discurso é um caminho em muitas 

direções. O autor, ao escrever, pode apresentar pistas, em forma de sinônimos, nos quais o leitor 

desliza em busca de um sentido, o sentido desliza (!), mas a direção pode ter outras possíveis, 

não pensadas pelo autor. Assim sendo, as definições rígidas podem imobilizar e fixar o deslizar 

dos sentidos. Busquei, portanto, neste trabalho, mais do que a rigidez das definições de leitor 

do literário, tendo como referência Barthes (1999), descrevê-lo por suas expansões, pela 

transcendência lexical, pela palavra genérica, pela escuta daqueles que refletiam, escreviam e 

viviam o ser-leitor, que se (re)constitui na prática leitora.  

Deslocando as reflexões para o binômio leitor/texto literário, diferentes perspectivas 

convivem no campo da literatura em uma disputa por uma hegemonia, como apontam Silva e 

Souza (2012). Oliveira (2009, p. 4) considera a leitura do literário como um jogo com o texto 

em que o leitor está disposto a “arriscar-se”, a incomodar-se ou encantar-se com o que é lido; e 

a experiência de leitura possibilita uma formação que transforma o aluno-leitor. Para a autora, 

há um jogo “corpo a corpo” entre leitor e texto feito “[...] de um contato carnal, atravessado por 

sonoridades, pulsações, texturas, densidades” (OLIVEIRA, 2009, p. 8); um jogo que envolve a 

“corporeidade do texto” e a “carnalidade do leitor”. Já Octávio (2014, p. 55) pondera a leitura 

como uma prática plural que poderia ser compreendida nas suas variações, nas suas diferenças 

e nos seus contrastes em dar sentido ao mundo e estar encarnada no leitor “[...] em gestos, 

espaços e hábitos”. 

As duas autoras convergem na medida em que apontam para uma leitura encarnada no 

leitor. Essa “leitura encarnada” chamou-me atenção, como já destaquei quando descrevi os 

seminários de literatura dos quais participei. Barthes e Compagnon (1987, p. 185) relatam que 

a leitura, ao longo de sua história, já foi vista como uma “técnica incorpórea”, isto é, uma técnica 

mental, contrapondo-se à escrita, considerada manual, e que a criação de um texto era mais 

valorizada que sua leitura. 
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Durante muito tempo, a leitura foi uma atividade do corpo. Lia-se em voz alta os contos 

de cavalaria, articulando os olhos. Era também teatral nos grandes discursos que marcaram a 

história. Havia, também, a leitura com movimentos controlados dentro de uma “postura correta” 

para se ler, como “os clérigos em frente de uma estante” (BARTHES; COMPAGNON, 1987, 

p. 185). Hoje, lê-se de diferentes maneiras, sentado, deitado, de pé, são maneiras corporais da 

leitura. Contudo, interesso-me por tematizar uma leitura que vai além dessas situações 

corporais; ela é mais ventre, é aquela que fica nas entranhas, que move os sentidos, que aflora 

a sensibilidade e faz com que a experiência leitora não seja esquecida pelo leitor. A leitura 

experienciada que possibilita, aí sim, saberes encarnados, saberes estes que transbordam no 

outro e na vida. É dessa leitura experienciada que trataremos em capítulos posteriores. 

Se Oliveira e Octávio convergem ao tratar da leitura como encarnada, divergem quanto 

à forma de relação que se trava entre leitor e texto. Para Oliveira (2009), leitura é um jogo 

leitor/texto na relação do corpo do leitor com o corpo do texto, isto é, no que nele é escrevível 

(BARTHES, 1999). Octávio (2014), ao considerar a leitura plural, compreende que a relação 

ocorre entre o leitor e o mundo cultural a sua volta.  

Entendo a leitura como campo, um espaço de encontro, entre o leitor e o texto. O texto 

a que me refiro é aberto (ECO, 2003), escrevível  e plural (BARTHES, 1999, 2012),  e uma das 

expressões dessa pluralidade é o jogo que se estabelece na tensão entre o leitor e o texto, 

apresentada nesta pesquisa por meio de cinco vozes da narrativa em que o texto é tecido, 

formando uma rede de sentido a ser desvelada.  

Essas vozes elaboradas por Barthes (1999) apropriam-se do texto, criando uma ilusão a 

qual o leitor é desafiado a desvendar com a leitura, sobre as quais tratarei mais adiante. No 

entanto, o que vale salientar no momento é que está no leitor o desejo e a disposição de entrar 

nesse jogo com o texto. Calvino (2014), em Se um viajante numa noite de inverno, apresenta-

nos Irnerio, um jovem “indolente”, “extrovertido e bem informado” que afirma não ler livros. 

A personagem diz: 

Acostumei-me tão bem a não ler que não leio sequer o que me aparece diante dos 
olhos por acaso. Não é fácil: ensinaram-nos a ler desde criança, e pela vida agora a 
gente permanece escravo de toda escrita que nos jogam diante dos olhos. Talvez eu 
também tenha feito certo esforço nos primeiros tempos para aprender a não ler, mas 
agora isso é natural para mim. (CALVINO, 2014, p. 55). 

Irnerio critica a naturalização da leitura e se recusa a ler, eis um grande desafio. Como 

leitores, muitos de nós sentimo-nos espantados quando alguém nos diz que não lê. A tendência 

é de elaborarmos grandes discursos sobre a importância da leitura e os motivos para a existência 

de não-leitores. Não obstante, o outro tem o direito de não querer ler. Ler também é uma 
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atividade voluntária, sem trocas, sem obrigatoriedades (BARTHES; COMPAGNON, 1987). 

Além disso, as pessoas são diferentes, os gostos são diversos e a leitura pode não estar entre os 

desejos do outro. Conciso disso, o leitor do literário, ao compartilhar suas experiências leitoras, 

não (des)aconselhará uma leitura, mas, sim, expressará suas descobertas, incômodos, sua 

paixão, pois sabe que “siempre hay un libro para cada lector” (CERRILLO, 2016, p. 11). 

Ao alargar um pouco as possibilidades, entendo que, concomitante a essa relação 

leitor/texto, há a relação do leitor com a vida. Eco (2003, p. 10), ao abordar as funções da 

literatura, além de afirmar de uma forma galhofa que “não deveria servir para nada”, evidencia 

a contribuição da literatura para a formação da língua e da identidade de uma comunidade, pois 

ela traz consigo “ecos de um mundo de valores” (ECO, 2003, p. 12). Ler literatura é, portanto, 

ler a cultura a nossa volta, mas também outras culturas e costumes e valores de outros tempos, 

ou, como enuncia Calvino (1993, p. 15), “[...] aquilo que persiste como rumor mesmo onde 

predomina a atualidade mais incompatível”.  A relação é cíclica: leitor/texto/vida/leitor. 

Mendes (2008), assim como Oliveira (2009), considera que a leitura envolve leitor e o 

texto, mas não em uma relação corpórea, atravessada pela sensibilidade, mas pela competência 

interpretativa, isto é, a habilidade do leitor em decifrar os códigos e elaborar conceitos. Mendes 

aponta para uma relação leitor/texto pautada pela razão. Como já salientei, ler é técnica, é 

método, portanto envolve uma parcela de razão. No entanto, sendo o livro um objeto estético, 

como apontam Perrotti (1986), Lajolo (1988), Leite (2005), Neitzel (2009), entre outros, e a 

literatura arte, a leitura literária não cabe dentro da dicotomia razão/sensível. Barthes e 

Compagnon, (1987, p. 186) declaram não se importarem com as contradições e subdividem a 

leitura em três campos: das ciências com sua exatidão e rigor, na razão com a busca da 

desmitificação das coisas e a do gosto na conformidade com o belo. Apontam, assim, para uma 

complementaridade nessa relação. 

Agliardi (2016, p. 23) também julga a leitura uma práxis contraditória, que é vivida na 

fruição, no lazer, na obrigatoriedade da escola e nas exigências do mundo do trabalho. O autor 

destaca a importância de o leitor ser tocado pelo texto; contudo, também parece buscar uma 

utilidade à leitura. Agliardi (2016) aproxima-se de Octávio (2014) ao considerar que o leitor 

está em relação com o mundo cultural. Já discorri, anteriormente, sobre a relação do leitor com 

o mundo cultural; assim, discorreremos um pouco sobre “o texto que toca”. 

O texto pode tocar o leitor de diferentes maneiras. Bachelard (2003, p. 2) descreve como 

as imagens poéticas repercutem no leitor: “[...] a imagem poética terá uma sonoridade do ser. 

O poeta fala no âmago do ser. Será necessário pois, para determinar o ser de uma imagem, senti-

la em sua repercussão”. Desse modo, as imagens poéticas são ecos da alma do autor que 
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repercutem na do leitor, o escrito/lido torna-se sentido e o leitor é tocado. Todavia, a leitura 

pode tocar-nos de forma violenta, bruta e afastar-nos de determinadas leituras e livros.  

Lembro-me que, na adolescência, comecei a ler Brasil: nunca mais8, de Paulo Evaristo 

Arns. As cenas ali descritas eram tão fortes e repugnantes que parei a leitura na metade; fechei 

o livro e não tive vontade de voltar a ela. Muito mais que tocada por aquela leitura, senti-me 

violentada. A época, meados dos anos setenta, eu participava dos Movimentos Eclesiais de Base 

da Igreja Católica, me constitua como participante de uma comunidade, em defesa dos direitos 

humanos, e ler aqueles relatos feria também minha dignidade, era difícil, não menos hoje, 

aceitar que um ser humano poderia atentar tanto à vida de outro. Mesmo abandonando aquela 

leitura, ressoa em mim parte daqueles relatos e a certeza de que situações como aquelas não 

podem se repetir. Estas são as funções da leitura: afetar-nos... atravessar-nos... inquietar-nos... 

constituir-nos. 

A pesquisa de Almeida, M. de F. (2016) chama atenção para a relevância da literatura 

para a humanização do homem e a leitura como uma instituição e prática coletiva, em que há 

uma relação de diálogo entre leitor/autor/texto em uma dada realidade social, histórica e 

ideológica. Almeida, M. de F. (2016), Agliardi (2016) e Octávio (2014) reafirmam a função 

humanizadora da literatura amplamente discutida no Brasil e defendida por Candido (1999). 

Para Gonçalves (2014), leitura é a relação entre vida e conhecimento, não apenas de 

forma utilitária, mas de tomada de consciência da própria finitude daquele que lê. A experiência 

da leitura é subjetiva e, por meio dela, experiencia-se a vida e percebe-se que nem tudo aquilo 

que está longe de nossa realidade nos é estranho. A pesquisadora também não considera o leitor 

passivo, mas, sim, “inventivo”, que “move mundos”, e destaca a importância do mediador de 

leitura. 

Um mediador pode influenciar um destino, alerta-nos Petit (2013). Vejo sua frase como 

um alerta, pois suas pesquisas, principalmente com leitores em situação de vulnerabilidade, 

revelam o quanto a leitura influencia e, muitas vezes, se torna um alento para aqueles que só 

têm de concreto a possibilidade de ler, visto que suas experiências leitoras desvelam sonhos e 

esperança. Colocado diante de uma realidade como essa, o mediador não é um mediador 

qualquer. O mediador de leitura encontra-se entre o leitor, o texto e as possibilidades que advêm 

desse encontro. Ele é detentor de algumas qualidades como: disponibilidade para ouvir aqueles 

com os quais interage; uma presença positiva que considera o leitor como sujeito, aquele que 

“dá lugar ao outro”, possibilitando que o leitor se constitua  e como partícipe de um grupo, de 

                                                 
8 ARNS, Paulo Evaristo. Projeto Brasil: nunca mais. 41. ed. São Paulo: Vozes, 2011. 
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uma sociedade e, principalmente, que seja um amante da leitura (PETIT, 2013).  Petit destaca 

o quanto o mediador de leitura tem de ter claro seu papel como promotor de encontros em que 

o leitor seja livre para elaborar suas relações com o texto. Aqui abro parênteses para salientar 

que um mediador com essas qualidades não corre o risco de pedagogizar a literatura 

(BRAYNER, 2005), isto é, tornar o texto literário um meio para se atingir um fim pedagógico, 

em que haverá um “formador” que determina qual leitura será oferecida com uma interpretação 

já estruturada, crítica recorrente nos meios acadêmicos.  

Cair nessa armadilha de pedagogizar a leitura do literário em nossos discursos e em 

nossas práticas é discussão constante no grupo de pesquisa Cultura, escola e educação 

criadora. Trabalhos como de Uriarte (2017), Kupiec, Neitzel e Carvalho (2016), Weiss (2016), 

entre outros, apresentam reflexões sobre o cuidado de o mediador, seja ele um professor, um 

bibliotecário, um curador, não apartar inteligível e sensível no trabalho com as artes, 

respeitando o sensível do leitor da obra artística e a estética da arte. A pedagogização, no meu 

entender, ocorre quando o mediador de leitura considera o inteligível e o sensível como polos 

opostos e se prende em um deles, ou, o que é mais comum, veste-se de oráculo da literatura e 

não pratica a escuta a seus leitores. 

Por fim, trago Diniz (2016) para a qual a leitura de um texto literário é um processo 

tensionado entre o entendido e o vivido e se torna incompleta se for realizada em busca de um 

sentido secreto como uma alegoria social, histórica ou até ontológica, pois pensa apenas, 

afirmou a autora, sobre a razão, falta-lhe corporeidade, alma. Diniz (2016) abordou a leitura 

literária como uma experiência individual, mas articulada ao corpo por meio da imaginação, 

pois imagens emergem na consciência a partir da leitura de narrativas de ficção ou poemas, não 

como exceção, mas rastros, que ativam o corpo na sua relação com o mundo concreto. A 

literatura, nesse ponto de vista, é um exercício de produção de sentido e de presença, pessoal e 

criativa, e a experiência literária não se restringe à produção de sentido, mas a desvendar as 

estratégias da forma, à “superinterpretação” (DINIZ, 2016, p. 90), em uma dinâmica que 

envolve diferentes estados, conscientes, autoconscientes, que se alteram como foco da atenção 

do leitor. Esses estados ressoam no leitor em uma tensão entre a dimensão existencial e 

sensorial, que envolve a imaginação e dá à literatura sua dimensão de presença. Diniz não se 

refere às imagens poéticas de Bachelard (2003), mas as vemos complementares aos seus 

argumentos. 

Chamou-me atenção seu texto, pois trouxe uma tensão permanente entre o legível e o 

escrevível, o prazer e a fruição (BARTHES, 1999, 2013c), em uma relação concorrente, 

antagônica e complementar (MORIN, 2002), entre o texto e o leitor, da qual tratarei em 
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capítulos posteriores. Vale ressaltar, no entanto, que é nessa relação que entendo que se 

encontra o leitor - carregado de sensibilidade -, e o texto - repleto de sentido. 

Após a leitura e a escuta atenta sobre as reflexões de meus colegas pesquisadores, 

lembrei-me do diálogo entre Alice e o Gato de Cheshire, no seu primeiro encontro no País da 

Maravilhas: 

 
- Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? [disse 
Alice ao Gato]. 
- Isso depende muito de onde quer ir – respondeu o gato. 
- Para mim, acho que tanto faz... - disse a menina. 
- Nesse caso, qualquer caminho serve – afirmou o gato. 
- ... contanto que eu chegue a algum lugar – completou Alice, para se explicar melhor. 
- Ah, mas com certeza você vai chegar, desde que caminhe bastante. (CARROLL, 
2016, p. 68, grifos do autor). 
 

 Nessa viagem que foi me constituindo, como menciona Nicolas Bouvier na epígrafe que 

iniciou esta introdução, não me serviu qualquer caminho, pois, como Alice, pretendia chegar 

em algum lugar. Meus colegas pesquisadores explicitaram-me o seu e busquei descrever, aqui, 

o caminho que tracei aos meus futuros leitores. No início, não tinha a certeza de que chegaria 

lá. Entretanto, como aconselhou o Gato Cheshire à Alice, caminhei, e trago o relato do meu 

trajeto. 

Minhas inquietações instigadas por aquela escuta atenta tornaram-se mais claras e 

possibilitaram-me elaborar a Tese de que, quando a leitura do literário se faz como experiência, 

repercute no leitor, amplia seus sentidos e o constitui em um leitor encarnado. Assim, passei a 

traçar meus objetivos tendo como objeto de pesquisa o leitor do literário. Busquei ouvi-los a 

partir de suas narrativas de como se tornaram leitores. Desse modo, o objetivo geral desta Tese 

foi: compreender como fazer uma experiência a partir da leitura do literário repercute no 

leitor, amplia seus sentidos e o constitui um leitor encarnado. 

Para alcançar esse objetivo, elegi os seguintes objetivos específicos: 

· Tematizar o conceito de experiência e o fazer uma experiência a partir da leitura do 

literário e a constituição de um leitor encarnado. 

· Descrever os elementos sensíveis (lúdicos, oníricos e afetuais) que repercutem, ampliam 

os sentidos e se tornam encarnados nas narrativas de leitores do literário. 

· Aplicar os pressupostos da metodologia de Análise Progressiva proposta por Roland 

Barthes como metodologia na constituição do texto-tese. 

Muitas vozes participaram da elaboração desta pesquisa, algumas ressoaram, outras 

repercutiram e se encarnaram, tornando este trabalho um texto impregnado de 

intersubjetividades, como é possível constatar no seu decorrer. Como pesquisadora, busquei a 
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objetividade da pesquisa na intersubjetividade daqueles que, comigo, percorreram esse 

caminho. Entre eles estiveram Sofia, Alice, Eleonora, Marcela, Matilda, Clarissa, Marilyn, 

Lizzy, Halla, Francisco e Aureliano – nomes fictícios dos onze leitores que participaram da 

pesquisa. Esses nomes foram selecionados pelos próprios leitores a partir de textos literários 

que mais os marcaram, os quais detalharei posteriormente. Optei por denominá-los “leitores” e 

não “sujeitos da pesquisa”, pois, durante a análise do corpus constituído, eles se tornaram 

verdadeiros companheiros de viagem na compreensão de como nos tornamos leitores do 

literário. Suas vozes ecoaram o tempo todo, por meio das imagens das filmagens que me 

reportaram ao dia do encontro, ou da literatura que também me acompanhou e me levou a eles. 

Algumas vozes que também ressoaram com frequência foram os textos literários que, 

ao longo deste trajeto, foram utilizados, cujas referências encontram-se em forma de notas de 

rodapé. Por esse motivo, optei pelo pronome “nós” como condutor desta escrita por entender 

que esta pesquisa não foi elaborada apenas pelo “eu” do pesquisador. Como texto acadêmico, 

muitos “eus” encontram-se em diálogos constantes, seja entre aqueles cujas narrativas foram 

ouvidas e aqui foram reproduzidas, seja com a pesquisadora orientadora que colaborou no 

desvelamento dos caminhos percorridos; assim como os pesquisadores que participaram da 

banca de qualificação e que, certamente, também colaboraram na elaboração deste texto; ou 

aqueles que, na família ou na universidade, ouviram e discutiram conceitos; além dos textos 

que foram utilizados durante todo esse movimento. Peço licença, no entanto, para em alguns 

momentos durante a escrita, voltar ao “Eu”, autora e pesquisadora, para dar voz àquela que, 

saindo de sua zona de conforto, se propôs a fazer uma viagem a um campo desconhecido. Por 

que razão?... É preciso razão?... Un voyage se passe de motif, lembra-nos Nicolas Bouvier. 

Quem sabe compreender-me como leitora e como pesquisadora.  

 

*** 

  

Descrevemos aos leitores desta tese uma viagem e, em cada capítulo, reviramos 

caminhos, como diz Riobaldo, ruminando ideias, tematizando conceitos, desvelando sentidos, 

e a todo momento ressoava, como vento na estrada, “mas os caminhos não acabam” (ROSA, 

2006, p. 72)... o que vale é a travessia... 

Em, Na viagem, trajetos e companheiros se desvelam, descrevemos nossos 

companheiros de viagem que estão organizados em três grupos distintos: as leitoras de Joinville; 

as leitoras da Pós-Graduação e os leitores da Graduação e Egressos da UNIVALI. Descrevemos 

como chegamos até eles, de que maneira foram convidados, como fizemos o convite para que 
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seguissem conosco. Em seguida, detalhamos o percurso de nossa viagem descrevendo os 

caminhos escolhidos e como adentramos nas narrativas que compuseram os registros 

realizados.  

Nosso deslizar sobre essas narrativas seguiu a metodologia de Análise Progressiva 

barthesiana, estelando-as e estilhaçando-as, ouvimos as vozes que nelas emergiam, 

identificando-as por símbolos, e construindo nossos textos-leitura. A descrição dessas vozes, 

de forma sucinta, encontra-se em um marcador de texto (na página 85), a ser destacado pelo 

leitor desta tese. Esse marcador o acompanhará durante a leitura.   

Apresentamos as narrativas de cada grupo de textos em lexias enumeradas, entre 

parênteses, na sequência que foram constituídas, seguidas da letras “a, b, c” (1a, 2a..., 1b, 2b..., 

1c, 2c... e assim por diante) para identificar o grupo que está em análise. Contudo, buscamos 

possibilidades de entrada no texto como também sua reversibilidade; por isso, há momentos 

que indicamos lexias de análise descritas nos cadernos à frente, ou retornamos a uma lexia. 

Cabe ao leitor escolher como quer entrar no texto, linearmente ou dar uma parada e seguir as 

lexias indicadas para conhecer outros leitores que narram o mesmo tema. Para tanto é só seguir 

o número que a lexia indica, sendo que “a” se refere ao texto das leitoras do Caderno de Viagem 

I, “b” se refere aos leitores do Caderno de Viagem II, e “c” aos leitores do Caderno de Viagem 

III.  

Ao fim de cada caderno de viagem, trazemos mapas das sequências das vozes de cada 

leitor e sua respectiva lexia, representando visualmente como elas emergiram, possibilitando 

uma visão macro das vozes e outra possibilidade de entrada no texto. 

 Durante a viagem, sentimos necessidade de sábios companheiros que pudessem 

colaborar com nossas reflexões e não nos perdêssemos em florestas escuras, ou mares bravios. 

Assim, em Guias na viagem: em busca de um conceito, detalhamos nosso encontro com 

Heidegger, Gadamer e Maffesoli, versados quando o tema é “experiência”. Os autores 

colaboraram para que compreendêssemos se a relação que fazíamos entre experiência e o mito 

de Sísifo tinha sentido. Logo depois, encontramos Barthes e Cervantes para juntos discutirmos 

sobre as possibilidades da leitura do literário como experiência e a constituição do leitor 

encarnado  

Sentindo-nos mais seguras, passamos a detalhar, nos Cadernos de viagem I, II e III, a 

escuta acariciante que tivemos das narrativas de nossos companheiros de viagem para se 

tornarem leitores, viajantes nas leituras do literário: 
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ü No Caderno de Viagem I, descrevemos as narrativas de Alice, Sofia e Eleonora, 

leitoras do literário que conhecemos em Joinville e realizavam, na cidade, um 

trabalho muito importante: formar leitores.  

ü No Caderno de Viagem II, encontramos Marcela, Matilda, Clarissa e Marilyn, 

mulheres, adultas, que voltaram à universidade para se tornarem pesquisadoras e nos 

narraram suas experiências como leitoras do literário. 

ü No Caderno de Viagem III, trazemos Lizzy, Halla, Francisco e Aureliano, alunos e 

egressos da Graduação da UNIVALI, que estavam iniciando na carreira de 

professores, cheios de sonhos, de esperanças e desejos em formar leitores.  

Nestes Cadernos, apresentamos as narrativas em lexias enumeradas, entre parênteses, 

na sequência que foram constituídas, seguidas da letras “a, b, c” (1a, 2a..., 1b, 2b..., 1c, 2c... e 

assim por diante) para identificar o grupo que está em análise. Contudo, buscamos 

possibilidades de entrada no texto como também sua reversibilidade; por isso, há momentos 

que indicamos lexias de análise descritas nos cadernos à frente, ou retornamos a uma lexia. 

Cabe a nosso leitor escolher como quer entrar no texto, linearmente ou dar uma parada e seguir 

as lexias indicadas para conhecer outros leitores que narram o mesmo tema. Para tanto, é só 

seguir o número que a lexia indica: “a” refere-se ao texto das leitoras do Caderno de Viagem I; 

“b” refere-se aos leitores do Caderno de Viagem II; e “c”, aos leitores do Caderno de Viagem 

III. Ao fim de cada caderno de viagem, trazemos mapas das vozes da narrativa de cada leitor e 

sua respectiva lexia, representando visualmente como elas emergiram, possibilitando uma visão 

macro das vozes e outra possibilidade de entrada no texto. 

Por fim, em No fim da viagem... Lembranças..., tecemos nossas considerações finais, 

em que buscamos responder às três questões de pesquisa.  

 

  



32 
 

2 NA VIAGEM, TRAJETOS E COMPANHEIROS SE DESVELAM 
 

Um filósofo que formou todo o seu pensamento atendo-se a temas 
fundamentais da filosofia das ciências, que seguiu o mais 

exatamente possível a linha do racionalismo ativo, a linha do 
racionalismo crescente da ciência contemporânea, deve esquecer o 
seu saber, romper com todos os hábitos de pesquisa filosóficos, se 

quiser estudar os problemas propostos pela imaginação poética. 
Gaston Bachelard 

 
Realizar pesquisa é um desafio, seja para o pesquisador experiente, seja para o 

pesquisador que inicia seu caminho neste emaranhado de formas e de métodos tão diversos 

existentes no mundo acadêmico em que as pesquisas são validadas. Neste capítulo, tratamos de 

descrever os nossos companheiros e os trajetos nesta viajem para compreender como fazer 

uma experiência a partir da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos 

e o constitui um leitor encarnado. Para isso, o conselho de Bachelard (2003) aos filósofos 

para romper com o racionalismo pareceu-nos pertinente e atual.  

É pertinente, principalmente quando levamos em consideração que as ciências 

contemporâneas estão muitas vezes formatadas dentro de uma lógica do “dever ser” 

(MAFFESOLI, 2005), isto é, uma maneira de compreender a vida, que busca apenas respostas 

e explicações reducionistas, cujo querer determinista de como devemos ser e nos comportar 

diante do que vivemos parece não mais dar conta, em meio à nevoa,  às sombras e às luzes que, 

muitas vezes, nos nubla as vistas, não nos possibilitando compreender a complexidade dos 

fenômenos com os quais nos deparamos. É atual, pois, diante à movência em que vivemos - de 

incertezas e de exigências para que nos posicionemos frente aos fatos que ocorrem, de 

“verdades” não só relativas como elaboradas para encobertar comportamentos nem sempre 

éticos, de comportamentos individualistas e desejos de viver junto -, se mostra importante a 

busca de alternativas que possamos dar sentido aos caminhos que tomamos para compreender 

os fenômenos, sejam eles na leitura do literário, nas artes e na vida.  

Maffesoli (2005, p. 71) também nos provoca a refletir sobre o racionalismo quando 

afirma que é possível, frente à barbárie em que nos encontramos, “[...] integrar à progressão de 

conhecimentos uma dimensão sensível”. Entendemos que essa dimensão sensível, que se volta 

às nossas ações cotidianas, às nossas práticas do dia a dia, ao vivido de cada um de nós, está 

intimamente ligada às Artes. Neste trabalho, buscamo-la na leitura do literário, refletindo a 

partir das experiências do leitor do literário.  

Assim, para atender ao nosso objetivo, optamos por uma pesquisa qualitativa já que nos 

voltamos aos leitores e as suas leituras experienciadas e por entendermos que, na leitura, em 
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especial a leitura do literário - quando há interação entre o leitor e o texto -, diversos fenômenos 

se manifestam; nosso olhar teve um cunho fenomenológico por considerar que esses fenômenos 

envolvem elementos lógicos, racionais e utilitários, muito valorizados pelo pensamento 

racional, mas também elementos lúdicos, oníricos e afetuais - sensíveis, estes nem sempre 

levados em consideração, muitas vezes desqualificados por serem considerados “da 

subjetividade do leitor” e de intersubjetividades como buscamos desvelar nesta pesquisa. 

Daí a atenção se volta para às nuanças, aos desdobramentos, à “relva que cresce à 

sombra”; a um olhar “acariciante”, que envolva nossa percepção para os aspectos frágeis e 

transitórios dos fenômenos (MAFFESOLI, 2005); estarmos atentos aos detalhes, àquilo que se 

mostra vivo; considerarmos as paixões, as sensações, os desejos que dão cor a nossa 

humanidade; e, assim, rompermos com os hábitos, muitas vezes encarnados, por anos de 

formação, de olhar para a pesquisa buscando uma objetividade reducionista. Para tanto, 

buscamos metodologias de constituição e análise de dados condizentes com os fundamentos da 

pesquisa acadêmica e que considerassem a escuta dos leitores, as relações significativas que 

envolvessem a sua constituição como leitores do literário, aqueles elementos sensíveis que 

repercutiam e se tornavam encarnados nas suas narrativas. Além, é claro, pela possibilidade de 

interação e de compartilhamento de experiências e de vivências com outros leitores e, assim, 

desvelarmos um pouco mais de seu mundo leitor. 

Decidimos, então, pelas narrativas por entendermos que fazem parte de nosso cotidiano. 

É possível uma vida sem narrativas? Concordamos com Barthes (2013b) quando ele afirma que 

não! Não há povo sem narrativa. Ela é sustentada pelos diferentes tipos de linguagem – oral, 

escrita, visual, artística; e está presente do mito às grandes narrativas e, também, na vida dos 

leitores. Para Barthes (1999), uma narrativa nasce de um desejo, não o desejo pelo contar, mas 

por um desejo de troca. É a troca de algo que tenho, que é meu, por algo que desejo do outro. 

Ela se torna, assim, “uma moeda de troca”. Ao tratarmos sobre narrativas de leitores do literário, 

que desejo e troca estariam envolvidos?  

Nossas vivências a partir da leitura do literário apontaram-nos que narramos para 

compartilhar reflexões; por necessidade de um ouvinte às nossas dúvidas e descobertas das 

leituras que nos tocam; por um companheiro para juntos adentrarmos às lacunas do texto, 

enfrentarmos o desafio das metáforas a serem desveladas. O leitor do literário narra pelo desejo 

de estar-junto e por uma quase necessidade de trocar com os outros as suas descobertas.  

Esse desejo de estar-junto e a possibilidade de compartilhamento de descobertas estão 

imbricados e é a leitura do literário que os une. Ao optarmos pelas narrativas como instrumento 

de constituição dos dados, buscamos não só um momento de escuta do possível entrevistado, 
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mas também possibilitar aos leitores do literário, participantes da pesquisa, um espaço de estar-

junto, isto é, um espaço físico acolhedor, calmo, em que os participantes estivessem 

estrategicamente posicionados para facilitar sua interação, pois entendemos que o espaço pode 

ser um mediador de leitura (DE SOUZA; MOTOYAMA, 2014), e um “espaço propositor” 

(MARTINS, E. C. da S., 2018), que provoca encontros, que instiga conversas, que possibilita 

o sentir e o compartilhar; em suma, o espaço favorece que os participantes narrem suas 

vivências com a leitura do literário como também exercitem a escuta das narrativas dos outros 

participantes.  

Um desafio, enfrentado quando elegemos as narrativas como forma de compreender um 

conceito, um fenômeno, estava relacionado à postura do pesquisador. Será que teríamos a 

naturalidade de Alice9 que, ao ver um coelho branco vestido de colete, correndo e olhando para 

o relógio e se dizendo atrasado, não ficou espantada, mas passou a segui-lo, morta de 

curiosidade? Será que conseguiríamos diante dos fenômenos que emergem das narrativas dos 

leitores compreendê-los sem julgá-los ou negá-los?  Para evitar que isso ocorresse, em vez de 

buscarmos aquilo que no campo da leitura do literário se entendia por verdade, procuramos 

aguçar nossa curiosidade e nossa capacidade de, como sugere Larrosa (2016), 

[...] parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 
mais devagar, e escutar mais devagar: parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-
se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e 
ouvidos [...]. (LARROSA, 2016, p. 25). 

Esse talvez tenha sido o maior dos desafios como pesquisadoras, abrirmo-nos para as 

nuanças, as lacunas, as imagens que repercutiam nos leitores, suspendendo nosso juízo, a nossa 

vontade e cultivando a delicadeza de expandir nosso olhar e nossa escuta para aquele leitor que 

conosco conversava.  

2.1 COMPANHEIROS DE VIAGEM: OS LEITORES DO LITERÁRIO 

Nosso primeiro movimento foi definir o perfil dos leitores que seriam entrevistados, 

pautando-nos na premissa de que a seleção dos entrevistados poderia ser baseada em grupos 

naturais ou de ambientes sociais relevantes (GASKELL, 2015). Assim, elegemos como nossos 

leitores estudantes e professores universitários, leitores do literário. Esse foi um critério 

prioritário, pois buscávamos ouvir aqueles que tinham uma história constituída com a leitura 

do literário. 

                                                 
9 Alice, personagem de Lewis Carroll no texto literário Alice no país das maravilhas. 



35 
 

Nossa busca, inicialmente, foi entre os alunos e os egressos dos cursos de Licenciatura 

e da Pós-Graduação em Educação da UNIVALI, campus Itajaí, que tinha um trabalho 

reconhecido na formação de leitores nos cursos de Licenciatura, com o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o ContArte, além de Seminários de Literatura na 

formação de Mestres e Doutores no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade. Depois, ampliamos também para a Universidade da Região de Joinville 

(UNIVILLE), onde se desenvolvia o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER)10 e 

o Programa de Literatura Infanto Juvenil (PROLIJ)11 – com trabalhos reconhecidos de incentivo 

à leitura em Joinville e região. 

Os participantes dessas instituições selecionados foram divididos em três grupos: o 

primeiro grupo foi formado por participantes dos programas PROLER e PROLIJ de Joinville;  

o segundo grupo, a partir da observação da pesquisadora, entre os participantes de dois 

seminários de literatura e encontros do grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação da 

UNIVALI;  no terceiro grupo, a seleção ocorreu pela indicação da professora orientadora, a 

partir da observação dos alunos no desenvolvimento de seu trabalho na Graduação da 

UNIVALI. 

O contato com os leitores convidados ocorreu, em princípio, por e-mail, no qual 

esclarecemos o objetivo da pesquisa, da escolha do leitor, seu interesse em participar da 

pesquisa e sua disponibilidade de horário. Quando recebemos a confirmação do interesse, 

enviamos outro e-mail marcando a data, local e o horário do encontro. Solicitamos, nesse 

segundo e-mail, que cada leitor levasse ao encontro com a pesquisadora um dos seus “livros de 

cabeceira”, isto é, um livro que marcou sua trajetória e do qual comumente se referia ao 

conversar sobre as leituras, para compartilhar conosco. Além disso, anexamos, no e-mail, um 

questionário para que pudéssemos conhecer um pouco sobre os hábitos de leitura do literário e 

para elaborar o perfil de cada leitor (uma cópia do questionário encontra-se no Apêndice B, 

página 309). Cada leitor recebeu um codinome, por ele escolhido, a partir de um personagem 

literário de seu gosto, como demonstra a Figura 1: 

 

                                                 
10 Instituído pelo Decreto Nº 519/1992, o PROLER tem como objetivos promover o interesse nacional pelo hábito 
da leitura; estruturar uma rede de projetos capaz de consolidar, em caráter permanente, práticas leitoras; criar 
condições de acesso ao livro (BRASIL, 1992).  Para saber mais do PROLER Joinville, criado em 1994, sugerimos 
como leitura Medeiros e Moraes (2007). 
11 Fundado em 1997 na UNIVILLE, segundo o site de divulgação do programa, envolve atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na universidade e é “[...] responsável pela promoção, crítica e circulação da Literatura Infantil 
Juvenil na região norte do Estado de Santa Catarina”, contribuindo “[...] social e culturalmente com a comunidade 
acadêmica e não-acadêmica tornando-se um centro de referência na área em que atua” (BLOG DO PROLIJ, 2017, 
n.p.). 
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Figura 1 - Leitores participantes da pesquisa

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
No primeiro grupo, encontramos Sofia, Alice e Eleonora, que atuavam na formação de 

leitores na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), onde se desenvolvia o PROLER 

e o PROLIJ. 

Sofia, 43 anos, formada em Direito, cursava o terceiro ano de Letras na UNIVILLE. 

Não participava de nenhuma formação de leitores e de nenhum grupo, círculo ou chat de leitura, 

também afirmou não frequentar bibliotecas. Teve acesso a livros por livrarias virtuais e físicas 

e tinha um acervo de aproximadamente 300 livros. Quando a indagamos sobre quais livros lera, 

no último ano, ela afirmou: “Ah, acho que uns vinte ou mais... mas a maioria foi literatura 

infantil, novelas, ou livros de contos e poesia, leituras que consigo iniciar e finalizar em um 

final de semana. Há algum tempo não encaro um romance (o último foi nas férias, no início do 

ano)”. Considerava não ter preferências de leituras e os livros que lera, nos últimos três meses, 

foram: Mistério de Santa Catarina (Rodrigo de Haro), O Sacrifício (Andrei Tarkovski), Regras 

de verão, A árvore vermelha, A coisa perdida e contos de lugares distantes (Shaun Tan), 

Nimona (Noelle Stevenson), Elefante (Bartolomeu Campos de Queiroz), Inês (Roger Mello e 

Mariana Massarani), Aura (Carlos Fuentes), A invenção de Morel (Bioy Casares), Um amor 

feliz (Wislawa Szymborska). Escolheu o codinome Sofia, “do conto Os desastres de Sofia, do 

livro Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, porque gosto muito desse conto, me 

identifico um pouco com a desastrada menina do título”. 
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Alice, 20 anos, cursava Letras na UNIVILLE. Ela não participara de nenhum curso de 

formação de leitores, mas participava de grupos de leitura “como bolsista do PROLIJ” e, 

anteriormente, foi voluntária do programa. Ela trabalhava dentro de uma biblioteca – a 

Biblioteca Central da Univille, e, “para além desse objetivo claro de trabalhar, minhas visitas à 

biblioteca costumam ser para realizar consultas bibliográficas e locar obras de interesse pessoal 

e acadêmico”. Ela afirmou gostar dos “livros físicos, então costumo comprá-los ou emprestá-

los (da biblioteca ou de algum amigo). Porém, em alguns casos, leituras em meio digital também 

ocorrem – e então são os famosos e-books”. Tinha por volta de 150 livros em casa e lera, no 

último ano, “aproximadamente 20 livros, creio eu (não foi um ano de muitas leituras, receio). 

Com exceção de alguns livros lidos para a faculdade (lidos com o objetivo primeiro de tratá-los 

em classe), o restante foi lido por alguma curiosidade, alguma provocação, um interesse em 

certo gênero (foi o caso de 1984, de George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradburry), uma 

reflexão, ou até apenas para distração”.  Afirmou que tentava “entrar em contato com obras 

contemporâneas e modernas, então tenho dado preferência a algumas leituras desse tipo. 

Impossível fugir dos clássicos e de obras infantis e juvenis, principalmente estando dentro de 

um programa voltado a elas”. Os livros que lera, nos últimos três meses, foram: Mary Poppins 

(P. L. Travers), Minha querida Sputnik (Haruki Murakami), Elefante (Bartolomeu Campos de 

Queirós), Quatro contos (E. E. Cummings), As intermitências da morte (José Saramago), A 

Series of unfortunate events: the bad beginning, The reptile room e The wide window (Lemony 

Snicket). Seu codinome é Alice por conta do livro Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll). 

Eleonora, 61 anos, licenciada em Letras, mestre em Letras/área Literatura Brasileira, 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e doutora em Letras/área Teoria da 

Literatura, também pela UFSC. Já participou de grupos de leitura. Frequentava bibliotecas e 

nelas buscava “obras de referências, textos literários, DVDs, revistas”. Tinha acesso a livros 

por meio de livrarias, feiras, blogs, simpósios, seminários. Lia revistas literárias, críticas de 

jornais e de revistas. Assistia a entrevistas e a programas televisivos “que tratam da literatura- 

Metrópolis, Literatura Fundamental, Café Filosófico e outros”. Tinha em casa um acervo “em 

torno de 3500, nunca contei. Compro muitos livros, porém eles circulam nas mãos de outros 

leitores e nem sempre voltam para a biblioteca”. Lia, por ano, em torno de 35 livros, pois relia 

“15 livros para a programação básica de Literatura I, II e III, além de novos e velhos livros que 

sempre me acompanham”. Ela disse amar poesia e prosa poética, e os livros que lera, nos 

últimos três meses, foram: Anatomia da pedra & tsunamis (Marco Vasques) e O corpo das 

hortênsias (Marcos Laffin e Rita de Cássia Alves). Escolheu como codinome Eleonora por 

conta do conto homônimo de Edgar Allan Poe. 
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 O segundo grupo, composto por alunas do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UNIVALI e participantes do Grupo de Pesquisa Cultura, escola e educação criadora desse 

mesmo programa foi selecionado a partir daqueles que tivessem participado de pelo menos um 

dos Seminários de Literatura, disciplina oferecida anualmente no Programa de Pós-Graduação 

da Universidade. Nesse grupo, encontraremos as leitoras Marcela, Matilda, Clarissa e Marilyn 

Monroe.  

Marcela, 40 anos, com Graduação em Pedagogia, Mestrado em Educação, estava 

elaborando sua tese de Doutorado em Educação na UNIVALI, frequentara alguns dos 

Seminários de Literatura ministrados na Universidade e não integrava nenhum grupo, círculo 

ou chat de leitura. Costumava ir às bibliotecas para ler, estudar e escrever e tinha acesso a livros 

por meio de empréstimos na biblioteca e aquisições em livrarias, tanto em lojas físicas quanto 

online. Tinha em casa 30 livros de literatura e lera, no último ano, três livros, “por deleite, 

fruição e ampliação dos conceitos literários discutidos no seminário de literatura acerca das 

obras universais e o seu texto arquitetonicamente, construído para multiplicar sentidos e colocar 

o leitor em ação na construção de sentidos de uma obra plural e multifacetada”. Sua preferência 

de leitura eram os contos, os romances e os poemas. Lera nos últimos três meses Dom Quixote 

de la Mancha (Miguel de Cervantes) e seu codinome foi escolhido a partir dessa leitura, pois 

Marcela foi uma “personagem mulher que não aceitou seu destino como mulher submissa, 

procurou ser gente e percorrer outros caminhos além da sua condição de gênero feminino em 

um mundo machista, em especial nos anos de 1600”. 

Matilda, 25 anos, era formada em jornalismo e estava elaborando sua dissertação de 

Mestrado na Pós-Graduação em Educação da UNIVALI. Já participara do Seminário de 

Literatura e não era integrante de nenhum grupo, círculo ou chat de leitura “por falta de tempo”, 

mas já integrou um grupo de leitura. Frequentava bibliotecas por ser “apaixonada pelo universo 

literário; estar rodeada por livros me desperta ainda mais para o contato com a literatura”. 

Segundo ela, a biblioteca “carrega um mundo infinito de saberes e de experiências. É um espaço 

que contribui para ampliar o meu olhar para a arte, para a poesia da vida. Preciso desses 

momentos de estesia com os livros e nada melhor do que a biblioteca para me proporcionar essa 

sensação”. Ela tinha acesso aos livros, em grande parte por aquisição, pois, segundo ela, “ao 

mesmo tempo que tenho o desejo por ler, também tenho ânsia por ter a obra na minha estante, 

seja para me permitir realizar uma nova leitura em outro momento, seja pelo simples prazer em 

ter livros que deixam o ambiente em que vivo mais rico de histórias e cultura. Quando não é 

possível comprar, recorro a empréstimos de bibliotecas”. Por conta disso, ela tinha por volta de 

300 livros em casa. Lera no último ano mais de vinte livros literários e considera ser “movida 
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por poesia. Os livros de poemas dizem muito sobre mim, sobre a vida e despertam meus mais 

variados sentimentos. Estou sempre com um por perto”. Os livros que lera nos últimos três 

meses foram: Dom Quixote de la Mancha (Miguel de Cervantes), O valor do riso (Virginia 

Woolf) e Vivências elementares (Lindolf Bell). Escolheu Matilda, como seu codinome por ser 

uma personagem infantil do livro Matilda (Roald Dahl). De acordo com ela, era um “livro que 

mostra com simplicidade e toques infantis o quanto o universo da literatura é fantástico e 

marcante aos olhos de um leitor. Obra que me fez enxergar a minha própria trajetória como 

leitora e me fez encontrar uma Matilda dentro de mim”. 

Clarissa, 35 anos, formada em Pedagogia e Mestre em Educação pela UNIVALI. Na 

adolescência, participou de um curso de formação de leitores e “foi por conta desse grupo que 

me enveredei no universo da leitura”. Depois de adulta, participou de quatro Seminários de 

Literatura na UNIVALI. Segundo ela, “vivendo numa fase mais madura, tive a oportunidade 

de conhecer a literatura e sua potencialidade, oportunizada pelas trocas com os colegas e pelas 

instigações do mediador”. Considerava-se muito curiosa e entrava nas bibliotecas das cidades 

para “ver como elas apresentam seu tesouro a comunidade. Passeio por ela, pego um livro e 

sento-me para contemplar o lugar e poder ouvir a mim mesma e aquilo que o autor da obra 

preparou para mim”. Afirmou que tinha o privilégio de comprar os livros que desejava. “Mesmo 

que eu não vá lê-los imediatamente, um dia os lerei. É uma sensação de poder quando temos a 

oportunidade de termos um livro tão desejado na sua estante”. Quando perguntamos a ela 

quantos livros tinha, respondeu “Vixe!!!  Nunca contei, mas vou contar para você. Tenho 108 

livros na minha estante. Alguns estão na minha lista de desejos e outros peguei emprestado na 

biblioteca”. Afirmava que, no último ano, lera 9 livros, “três eu li nas férias entre janeiro e 

fevereiro, para me distrair; um para o seminário de literatura (Dom Quixote), Calvino (Cidades 

Invisíveis) e Borges (O livro de Areia) por indicação do Mestrado; Orgulho e preconceito, por 

curiosidade; O Pequeno Príncipe fiz uma releitura; e, atualmente, acabei de ler A Hora da 

Estrela, de Clarice; e estou no volume II do Dom Quixote de la Mancha”. Além desses livros, 

ela ainda citou: Um general na biblioteca (Italo Calvino). Afirmou, quando perguntada sobre 

suas preferências de leitura, “ainda não tenho preferência, acho que estou descobrindo. 

Ultimamente estou selecionando autoras femininas, como Clarice, Virginia Woolf, Jane Austin. 

Mas também tenho uma paixão pelos clássicos, estou atrás do Conde de Monte Cristo”. 

Escolheu como codinome Clarissa do texto Mrs. Dalloway (Virginia Woolf). Segundo ela, “eu 

me entreguei naquele livro, sou canceriana, romântica e sempre desejo finais felizes. E Clarissa 

tinha um jeito parecido comigo, introspectiva, romântica, observadora, via e vivia tudo ao seu 

redor com muita intensidade. Eu também sou assim”. 



40 
 

Marilyn Monroe, 64 anos, formada em Letras e Mestre em Educação, participou de 

cursos de formação de leitores e fez parte de um clube de leitura, além de ter participado do 

Seminário de Literatura da UNIVALI. Ela frequentava bibliotecas para empréstimo de livros. 

Lia livros por “indicação de colegas leitores e em passeios pelas livrarias e por resenhas de 

revistas semanais”. Tinha um acervo de 500 livros e lera, no último ano, 12 deles. Suas 

preferências de leitura eram textos “com muita literariedade, densas e intensas”. Nos últimos 

três meses, lera: Primeiras Estórias (Guimarães Rosa), O Cheiro do ralo (Lourenço Maitelli), 

Vida querida (Alice Munro), Um rio chamado tempo, uma casa chama da terra (Mia Couto). 

Escolheu Marilyn Monroe como codinome porque “foi um codinome que recebi de uma aluna 

da faculdade que dizia que eu era muito parecida com ela. Eu gostei!”. 

No terceiro grupo, que estavam os alunos e os egressos dos cursos de licenciatura da 

UNIVALI, campus Itajaí, temos Lizzy, Halla, Aureliano e Francisco.  

Lizzy, 26 anos, formada em Licenciatura Plena em Matemática pela UNIVALI, 

participara do curso de formação de leitores no ContArte UNIVALI, e integrava um grupo de 

leitura chamado “Tainhas literárias”. Frequentava bibliotecas para leituras diversas, busca de 

textos e para descansar. A maioria de seus livros foram adquiridos por ela e, em casa, tinha 

mais de vinte livros de literatura. No último ano, lera, no mínimo, 12 livros, alguns por 

curiosidade, mas a maioria por interesse comum ao grupo de leitura que participava. Sua 

preferência de leitura dependia muito do momento que estava vivendo, mas, em geral, se fosse 

escolher, acabava por selecionar contos ou crônicas. Os livros A cor púrpura (Alice Walker), 

O Asco (Horácio Castellano Moya), Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (Mia 

Couto), Flores (Afonso Cruz), Estratégia (Max Mckeown) e Vida Querida (Alice Munro) 

foram suas leituras nos últimos três meses. Escolheu como codinome Lizzy, de Orgulho e 

Preconceito (Jane Austen), pois a personagem “está bem marcante na minha memória e me 

identifico com a força dela”. 
Halla, 25 anos, era formada em Letras pela UNIVALI, integrara do ContArte, fora 

bolsista do PIBID e, ao narrar sobre a atuação dos pibidianos no ContArte, destacou: “Nosso 

eixo de trabalho nas escolas também era formação de leitores”. Além disso, participara “de 

diversos pequenos cursos e seminários que a Instituição oferecia”. Ela era membro do grupo de 

leitura de Lizzy e, segundo ela, se encontravam mensalmente. Trabalhava “em um Instituto 

Federal que possui uma boa biblioteca. Lá eu busco os livros de literatura que lemos em nosso 

clube”. Tinha acesso aos livros pelos empréstimos da biblioteca do trabalho e, quando não 

encontrava o texto que queria, comprava-o pela Internet. Tinha cerca de 30 livros em casa, mas 

achava muito, por isso, após a leitura ela doava seus livros e completou: “Não tenho o costume 
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de acumular livros de literatura, eu creio que eles existem para circular”. No último ano, lera 

onze livros e afirmou que não sabia se deveria buscar algum objetivo na literatura, apenas lia 

por prazer. Os livros de sua preferência eram os romances, e, nos últimos três meses, os livros 

que lera foram: Asco (Horacio Castellanos Moya), Em algum lugar nas Estrelas (Clare 

Vanderpool), A Cor Púrpura (Alice Walker). Escolheu como codinome Halla, personagem de 

A Desumanização (Valter Hugo Mãe), pois achou “o nome muito bonito. Não tenho 

identificação com a personagem, mas gosto do nome e tirei de um dos meus livros favoritos”. 

Francisco, personagem do livro Ressureição de Machado de Assis, foi o codinome 

escolhido pela leitora de 21 anos que cursava Letras na UNIVALI. Ela disse ter participado de 

cursos de formação de leitores, mas não citou o nome de nenhum e não participava de nenhum 

grupo, círculo ou chat de leitura. Frequentava a biblioteca às vezes, pois costumava comprar os 

livros que lhe interessavam. Quando ia à biblioteca tinha como objetivo encontrar livros que 

poderiam despertar seu interesse para novas leituras. Tinha em sua casa 250 livros de literatura 

e, no último ano, lera 21 livros, entre eles “três foram obrigatórios para a realização de trabalhos 

de uma determinada disciplina, um para o projeto do PIBID, quatro para projetos de leitura em 

meu ambiente de trabalho, e os demais foram por lazer”. Sua preferência de leitura eram os 

romances e, nos últimos três meses, lera Menino de Engenho (José Lins do Rego), Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis), Madame Bovary (Gustave Flaubert) e Primeiras 

Estórias (Guimarães Rosa). 

Aureliano, 24 anos, cursava Licenciatura em Letras na UNIVALI. Ele não participou de 

nenhum curso de formação de leitores e não estava formalmente em nenhum grupo, círculo ou 

chat de leitura. Costumava frequentar a biblioteca para empréstimos e pesquisas e os livros de 

literatura que lia eram emprestados ou adquiridos. Tinha em casa aproximadamente 90 livros e 

lia, por mês, aproximadamente de três a quatro livros e sinalizou preferência pelo realismo 

fantástico. Os livros que lera nos últimos três meses foram: Te vendo um cachorro (Juan Pablo 

Villalobos), Um Ano (Juan Emar), 2666 (Roberto Bolaño), Almoço Nu (W. S. Burroughs), 

Cinco esquinas (Mario Vargas Llosa), Manual de Pintura e Caligrafia (José Saramago), 

Infância de Jesus (J. M. Coetzee), Como se estivéssemos em palimpsesto de putas (Elvira 

Vigna).  Aureliano foi seu codinome em homenagem a Aureliano Buendía, personagem do livro 

Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez, por “minha admiração e apreço por essa obra 

e acho importante fazer essa escolha”. 

Após a escolha dos leitores que participaram da pesquisa, buscamos um instrumento de 

coleta de dados que possibilitasse da escuta de como a leitura do literário repercutia em cada 
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um dos leitores e o compartilhamento de saberes a partir das experiências entre os leitores. 

Assim, optamos pela entrevista em um Enfoque Multimétodos.  

2.2 A ESCOLHA DE UM CAMINHO: O ENFOQUE MULTIMÉTODOS 

A entrevista apresenta-se como um dos instrumentos semiestruturados de constituição 

de dados que contribui para a pesquisa de diversas maneiras, seja para a compreensão de um 

fenômeno a partir do ponto de vista de um entrevistado, seja de um grupo social específico, 

como possibilidade de uma descrição detalhada de um fenômeno, para elaborar um referencial. 

Ou, ainda, para fornecer dados para testagem de expectativas e hipóteses de futuras pesquisas.  

Ela pode se configurar como o único instrumento em uma pesquisa ou ser utilizada de 

forma colaborativa com outros instrumentos. Ao elegermos as entrevistas, deparamo-nos com 

aquelas que são realizadas de forma individual ou grupal. Apesar de existirem várias, 

destacamos aqui três delas: a Entrevista Narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015), a 

Entrevista Episódica (FLICK, 2015) e o Grupo Focal (GASKELL, 2015). Cada uma delas com 

algumas especificidades próprias que consideramos importantes na elaboração do nosso 

instrumento de constituição dos dados, mas com características que inviabilizam seu uso 

exclusivo, a saber: 

ü As Entrevistas Narrativa e Episódica, por exemplo, garantiam-nos a 

aproximação com o leitor, à medida que possibilitavam referir-se a sua própria 

narrativa em uma relação direta com o pesquisador. Contudo, afastava-nos do 

que nos era mais caro: as experiências compartilhadas, pois definimos por 

trabalhar com grupos de leitores.  Como entendemos que no narrar há um desejo 

de troca, um dos pontos mais importantes na escolha do instrumento era que ele 

possibilitasse a partilha, a negociação da realidade entre os leitores, o que esses 

dois instrumentos estudados apresentavam, mas reduzidos à relação do 

entrevistado com o pesquisador/entrevistador.  

ü Já o Grupo Focal possibilitava a interrelação e o compartilhamento de ideias 

entre os participantes. No entanto, seu objetivo era o confronto de ideias na busca 

de uma percepção de grupo sobre um tema (GASKELL, 2015). Buscávamos 

ouvir a narrativa de cada leitor – não só os elementos lógicos, racionais e 

utilitários que envolviam as experiências leitoras, como também os elementos 

lúdicos, oníricos e afetuais, sensíveis dessas experiências, como já destacamos. 

Ouvir a posição de um grupo sobre o tema nos afastou, então, do grupo focal, 
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pois este se preocupa com uma percepção do “nós”; entretanto, desejávamos 

também o “eu” do leitor! 

Optamos, então,  por um enfoque Multimétodos (GASKELL, 2015), com a junção de 

características relevantes desses três instrumentos, entendendo que cada um deles sinalizava 

pontos a serem considerados para a constituição dos dados, dos quais destacamos: o pesquisador 

não orienta a entrevista por um conjunto de questões pré-determinadas e fechadas; há a 

possibilidade de interação, de troca de ideias e de significados entre pesquisador e entrevistados; 

tanto o pesquisador quanto o entrevistado estão envolvidos na produção de conhecimentos. 

Compreendemos que, ao elegermos exclusivamente um daqueles instrumentos, reduziríamos 

as possibilidades da pesquisa. 

Com o enfoque Multimétodos, foi possível a elaboração de um instrumento mais 

abrangente, que envolveu os pontos anteriormente citados, a escuta ativa dos leitores, de 

maneira que nossa influência como pesquisadores/entrevistadores foi a mínima possível.  Na 

Figura 2 a seguir, representamos os movimentos suscitados por esse enfoque. 
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Figura 2 - Enfoque multimétodos: movimentos de interação 

                   
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Como pesquisadoras, buscamos mediar os trabalhos – ação representada pela linha 

pontilhada vermelha. Buscamos ser discretas, intervindo apenas para que a palavra não ficasse 

apenas com uma pessoa ou para incentivar um participante mais tímido, como sugere Gaskell 

(2015). Além disso, para estimular os leitores a responderem as questões que lhes foram 

direcionadas e reagir às opiniões uns dos outros.  

Na interação, que está representada pela linha pontilhada azul, possibilitamos aos 

leitores questionarem uns aos outros livremente, garantindo, assim, o compartilhamento de 

elementos lúdicos, oníricos e afetuais, sensíveis dos saberes oriundos de suas experiências, em 

uma dinâmica que também se constituiu um espaço de troca de leituras entre eles e não 

especificamente um debate sobre um tema específico. 

A linha pontilhada verde indica nosso movimento de provocadores do grupo, por meio 

de questões dirigidas a todos os leitores, a fim de que cada um deles narrasse sua experiência e 
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para os momentos em que eram interrompidos para responder a uma questão de 

aprofundamento de alguma afirmação sua ou para que possibilitássemos a narrativa de outros 

leitores. Por fim, o amarelo representa nosso olhar atento a todos esses movimentos, para, 

posteriormente, realizarmos as análises necessárias.  

Para provocar os leitores e dar início às discussões, selecionamos 

um fragmento de quinze minutos do filme Minhas tardes com 

Margueritte, de Jean Becker12. O filme narra a história de Germain e 

Margueritte a partir de um encontro casual no jardim da cidade. Germain 

é um senhor por volta dos cinquenta anos, solteiro, com baixa estima, 

motivo de brincadeiras dos amigos por sua ignorância e ingenuidade. 

Margueritte é uma senhora bem mais velha que Germain; mora sozinha, 

sem filhos e gosta de literatura. Desse primeiro encontro, surgem muitos outros que irão marcar 

a vida dos dois. 

O fragmento apresentado partiu do terceiro encontro entre Germain e Margueritte e 

alguns dos desdobramentos da conversa que tiveram. Margueritte conta a Germain que, lendo 

em casa, identificou uma passagem que a lembrou do encontro dos dois. Ela o lê ao amigo. 

Germain ouve e, em seguida, solicita que ela releia mais devagar. Depois pergunta de que livro 

era a frase. A Peste, de Albert Camus, responde ela e lhe oferece o livro, que é recusado: “Eu e 

a leitura não...”, ele diz e relembra, para si, momentos de humilhação quando, pequeno na 

escola, foi ler em voz alta na classe. Ela então se oferece para ler mais, o que ele aceita 

prontamente. A cada fragmento lido, eles conversam e Germain relaciona a leitura ao seu 

cotidiano e aos seus conhecimentos. Essas conversas sobre as leituras vão repercutindo em sua 

vida. O fragmento apresenta apenas algumas delas. 

Terminada a projeção, passamos a solicitar as percepções dos leitores sobre o filme a 

partir de um guia de questões considerando os objetivos traçados pela pesquisa. A função desse 

guia foi para nos orientar no desenrolar das discussões, para que estas não se distanciassem dos 

propósitos da pesquisa, mas aberto o suficiente para acolher aspectos que surgissem durante o 

desenrolar do encontro (FLICK, 2015). As questões constantes no guia foram:  

ü Qual parte do fragmento do filme apresentado lhe chamou atenção quando 

relacionado com sua trajetória de leitor? Por quê?  

ü Consegue se lembrar ou identificar um marco em sua vida que colaborou para 

que se tornasse o leitor que é hoje? 

                                                 
12 Clicar no link ou acessar pelo celular o QRCode ao lado12 direcionará para o fragmento utilizado no encontro. 
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ü Quais são suas primeiras lembranças de leitor? 

Essas questões foram sendo inseridas na conversa à medida que se mostravam 

oportunas. Assim, outros temas foram surgindo: a necessidade de compartilhar as leituras, o 

primeiro livro que leu, o primeiro livro literário lido, os livros desafiadores, o encontro e as 

escolhas de leitura, a leitura solidária/solitária, a leitura ingênua, entre outros que foram 

abordados mais adiante neste trabalho. 

Por respeitar a dinâmica das discussões, todas as questões foram abordadas, mas nem 

todos os grupos trataram de todos os temas listados e nem na mesma sequência. O grupo de 

leitoras da Pós-Graduação, por exemplo, se prendeu mais na discussão sobre mediação e o papel 

do mediador. No grupo de leitores da Graduação e egressos na Univali, um tema bem discutido 

foi como o leitor entra no texto. Já as leitoras de Joinville leram e discutiram alguns fragmentos 

de texto. Isso, no nosso entender, indica a não diretividade durante o desenrolar do encontro, 

objetivo perseguido por nós, já que não buscávamos o modelo pergunta/resposta. E assim os 

leitores foram elaborando suas narrativas e as revelando para o grupo e os dados da pesquisa se 

constituindo. 

O fragmento do filme projetado ensejou uma discussão e foi solicitado que cada 

participante compartilhasse com os demais o motivo que os levou a escolher o livro que haviam 

trazido ao encontro conforme negociação por e-mail. Apenas uma leitora não trouxe o livro, 

mas isso não a impossibilitou de narrar a sua história, em contrapartida dois leitores trouxeram 

mais de um livro e a eles possibilitou-se a narrativa de todos os seus livros. 

Destacamos, ainda, que a narrativa é, como afirma Flick (2015), uma negociação 

interna/cognitiva, entre o leitor e ele mesmo na seleção da forma e do que será narrado; e 

externa, entre o leitor e seu ouvinte, na busca de saber se sua história será aceita ou rejeitada. 

Esses dois movimentos “[...] são formas de conhecimento contextualizadas e socialmente 

partilhadas” (FLICK, 2015, p. 116). Como estávamos interessados nos acontecimentos e na 

experiência do leitor, essa subjetividade não só foi esperada, como posteriormente analisada. A 

escolha, portanto, do enfoque Multimétodos foi trazer à tona o que o leitor pensava e sentia 

sobre suas experiências leitoras na relação com outros leitores. Esse enfoque também exigiu 

alguns preparativos que iniciamos com a organização do encontro com cada grupo de leitores. 

2.3 PREPARANDO A ENTREVISTA 

Para a execução do enfoque Multimétodos, organizamos o encontro com cada grupo e 

estes ocorreram em dias diferentes, acolhendo as necessidades de cada participante do grupo. 
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O encontro com o grupo formado por participantes do PROLER e do PROLIJ aconteceu em 

uma das dependências da UNIVILLE, em Joinville. O encontro com o grupo de professores e 

o grupo dos alunos e egressos, ambos da UNIVALI, ocorreu nas dependências dessa mesma 

universidade pela facilidade de acesso a todos.  

Uma equipe de filmagem foi contratada para realizar o registro de cada encontro e, 

assim, facilitar as posteriores análises, além de nos dar liberdade, como pesquisadores, para 

formular novas questões quando necessário e intervir na dinâmica do grupo, não ficando presos 

às anotações como recomenda Gaskell (2015). Optamos por profissionais do ramo para 

garantirmos um registro de qualidade. Com esses profissionais, foram discutidas a distribuição 

das cadeiras, a localização dos microfones e das câmeras, as condições acústicas da sala em que 

ocorreriam os encontros, quantas câmeras seriam necessárias para que todos fossem filmados e 

a postura deles durante os encontros para que não interferissem na sua dinâmica. 

Uma reunião com o técnico de filmagem, foi realizada na UNIVALI, onde ocorreram 

os encontros com os grupos da universidade, para que todos os detalhes fossem acertados. Na 

UNIVILLE, não foi possível uma reunião prévia, mas, no dia do evento, todos chegamos com 

antecedência para conhecer o espaço e organizar os equipamentos. Toda essa preocupação deu-

se para que os entrevistados não se sentissem constrangidos ou intimidados com as filmagens, 

mesmo sabendo de antemão que reações assim são esperadas (GASKELL, 2015). A 

organização do espaço ficou distribuída como apresenta a Figura 3 a seguir. 
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Figura 3 - Organização do espaço para filmagem das entrevistas 

 
Fonte: Elaborada pelo técnico de filmagem. 

 
Essa organização, elaborada pelo técnico de filmagem e aprovada por nós, teve como 

objetivo, além de colaborar para a comunicação entre os leitores, facilitar o registro das 

imagens. Nossa preocupação foi a de gravar de modo a registrar não apenas as falas dos 

participantes como também seus gestos, suas emoções expressas, suas expressões corporais, e, 

assim, colaborar para nossas interpretações no momento das análises (GASKELL, 2015). Para 

tanto, foi definida a presença de dois técnicos que manipulariam as filmadoras. No dia de cada 

encontro, apresentamos aos participantes os técnicos e o objetivo de sua presença durante o 

encontro.   

Para a constituição dos grupos, foram convidados cinco leitores por grupo. Naqueles 

que ocorreram na UNIVALI, compareceram quatro leitores em cada grupo; e, na UNIVILLE, 

devido a uma tempestade ocorrida no dia, compareceram três leitores. Buscamos grupos 

reduzidos de leitores, pois:  

1) um número grande de entrevistados não alteraria muito o conteúdo e criaria um texto 

tutor (BARTHES, 1999) muito grande - termo que utilizaremos para designar o texto 

gu ga çã spaç pa ge
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natural, aquele que surgiu após os encontros, composto pelas transcrições das narrativas 

dos leitores -, além do que dificultaria perceber as nuanças e as percepções dos 

entrevistados (GASKELL, 2015); 

2) para que pudéssemos ouvir a todos com calma, já que esperávamos ouvir suas 

experiências leitoras; 

3) cada encontro foi projetado para durar no máximo duas horas (GASKELL, 2015), pois 

os leitores cederam seu tempo após seu horário de trabalho ou entre suas atividades 

diárias. 

No dia do encontro, recebemos os leitores com um lanche para que se sentissem 

acolhidos e para constituir um clima de partilha entre nós, preparando-nos para um momento 

de comunhão de emoções ou de sensações (MAFFESOLI, 2001) que esperávamos que 

ocorresse. Em seguida, apresentamos a pesquisa informando a todos seus objetivos, os 

procedimentos de constituição dos dados, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C, p. 311), as fases da pesquisa, a forma de contato com o pesquisador após o 

encontro, a importância da presença dos técnicos de filmagem. Buscamos, com isso, esclarecer 

para o leitor sobre a lógica da entrevista (FLICK, 2015). 

No grupo formado por alunos e egressos das Licenciaturas da UNIVALI, houve uma 

apresentação introdutória (GASKELL, 2015), pois nem todos se conheciam. No grupo da 

UNIVILLE, não foram necessárias apresentações, já que os participantes eram colegas de 

trabalho. O mesmo ocorreu no grupo de leitores da Pós-Graduação da UNIVALI, pois eles 

participavam do mesmo grupo de pesquisa. 

Durante a apresentação do primeiro grupo, solicitamos que cada um dissesse apenas seu 

nome, pois a diferença de status não nos interessava no momento (GASKELL, 2015). 

Buscávamos, com esse momento, deixar os leitores à vontade e criar um espaço de valorização 

das vivências dos participantes, independentemente de suas formações e de sua atuação 

profissional. Findadas as discussões, solicitamos a cada leitor uma palavra final, agradecemos 

a colaboração de todos e encerramos o encontro.  

2.4 ENFOQUE MULTIMÉTODOS: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Assim como as Entrevistas Narrativa, Episódica e Grupo Focal, o enfoque 

Multimétodos tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens foi que, ao estarmos juntos 

aos leitores, pudemos redimir dúvidas que eventualmente surgiram durante o encontro. A 

desvantagem, como alertam Jovchelovitch e Bauer (2015), estaria na nossa relação com o leitor, 
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pois ele constrói hipóteses com relação ao que gostaríamos de ouvir e poderia direcionar sua 

narrativa com esse objetivo, ou passar a narrar com o intuito de defender ou firmar uma posição 

no encontro. Buscamos, durante as análises, ficar atentos a esses comportamentos, 

considerando-os como formas humanas de algumas pessoas assumirem para lidar com a 

realidade; desse modo, assinalamo-las quando percebidas. 

Outro ponto que destacamos refere-se ao silêncio do leitor, que poderia se dar por 

diferentes motivos. O principal deles, segundo Jovchelovitch e Bauer (2015), é quando o leitor 

não está próximo do tema tratado. Para que isso não ocorresse, selecionamos para participar da 

pesquisa leitores do literário que eram por nós reconhecidos. Outro motivo poderia dar-se por 

uma inadequação por parte do pesquisador na escolha da situação provocadora da narrativa. 

Para que não tivéssemos esse problema, analisamos com esmero o fragmento do filme que 

utilizamos como provocador das discussões. 

Além dessas razões, a desconfiança do leitor para com o pesquisador também poderia 

ser a causa do seu silêncio, o que buscamos amenizar, senão superar, por meio de nossa postura 

durante o encontro e pelos esclarecimentos precisos antes do início da entrevista, respondendo 

a todas às dúvidas que nos direcionaram.  

Jovchelovitch e Bauer (2015) chamam atenção à possibilidade de o leitor realizar uma 

narrativa superproduzida que, muitas vezes, mistifica mais do que revela sobre o tema tratado. 

Situações como essas e outras que eventualmente surgiram foram avaliadas e consideradas por 

nós em nossas análises, garantindo os preceitos éticos da pesquisa. Além disso, vale 

ressaltarmos que as narrativas, como nos lembram as autoras, por não estarem sujeitas à 

comprovação, expressam um ponto de vista, em um tempo e espaço definidos.  

Já Flick (2015) alerta-nos de algumas desvantagens de natureza técnica que levamos 

em consideração como a dificuldade de o leitor compreender o conceito desse tipo de 

instrumento de constituição dos dados, além de o pesquisador poder ter problemas com o guia 

de entrevista. Buscamos superá-las tendo claros nossos objetivos e buscando, da maneira mais 

clara possível, apresentá-los aos leitores, além de treinarmos para a realização da entrevista. 

Por fim, destacamos que, além desses e dos procedimentos elencados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que envolveu a pesquisa com seres humanos e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética por meio do Parecer CAAE: 65994917.2.0000.0120, alguns cuidados 

específicos para este tipo de pesquisa foram tomados:  

1) Orientar as entrevistas de maneira que o pesquisador se manifestasse apenas em 

momentos de levantar uma questão; chamar o leitor para participar da discussão ou 
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contribuir com sua vivência, emitindo um sorriso encorajador, um olhar atento e 

interessado nas palavras daqueles que se colocavam no momento.  

2) Possibilitar espaço para que todos se manifestassem e não houvesse a centralização da 

palavra. O desejo de falar é inerente em algumas pessoas; contudo, como mediadores 

do encontro, buscamos garantir que todos participassem. No entanto, também 

consideramos que o silêncio pode ser, muitas vezes, uma decisão política 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015) do leitor que avalia os possíveis desdobramentos 

de sua fala. Daí a importância da confiança dele para com o pesquisador, pois é sempre 

bom lembrar de Mwadia13, que, pensando enquanto seguia seu marido pelos caminhos 

tristonhos de onde morava, seguia-o calada, mas não silenciosa. O silêncio externo do 

entrevistado pode ocultar um grande debate interno. 

3) Omitir-nos de expressar opinião pessoal para não influenciar os participantes, mas 

considerar que eles criam hipóteses sobre o que o pesquisador espera e quer ouvir. Como 

já mencionamos, o entrevistado poderia falar para agradar, para confirmar um propósito 

ou transmutar sua fala em uma agenda pessoal. Consideramos esses fatos em nossas 

análises. 

4) O leitor escolhe quais situações narrar e quais não narrar. As narrativas envolveram 

vivências pessoais muitas vezes intensas de emoções e de lembranças, agradáveis ou 

não. Coube ao pesquisador a sensibilidade de perceber o estado emocional do 

entrevistado para não provocar uma situação que lhe saia do controle. 

5) Manter uma postura de escuta ativa para não aceitar passivamente o que lhe foi narrado, 

pois, como afirma Gaskell (2015), o pesquisador não tem todos os dados do fato 

narrado. A narrativa que nos foi apresentada foi o olhar do leitor, que poderia estar sob 

uma lente distorcida, quiçá fantasiosa ou fantástica, e poderia levar um pesquisador 

desatento a falsas inferências.  

Por fim, consideramos que o enfoque Multimétodos que adotamos possibilitou a nós e 

aos leitores envolvidos a ampliação de conhecimentos sobre o fazer da experiência a partir da 

leitura do literário. O movimento reflexivo gerado proporcionou que suas narrativas fossem 

compreensíveis, assim como os saberes oriundos das experiências compartilhadas e a relação 

ativa mantida conosco e com o grupo.  

 

                                                 
13 Mwadia, personagem no romance O outro pé da sereia, de Mia Couto. 
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2.5 ADENTRANDO OS REGISTROS, PASSO A PASSO 

As transcrições do encontro com cada grupo, que a partir daqui denominamos texto tutor, 

pois consideramo-las textos (BARTHES, 1999), compôs-se por quatro horas e cinquenta e 

cinco minutos de vídeo editados, sendo: Grupo 1 (1 hora e 6 minutos), Grupo 2 (1 hora e 45 

minutos) e Grupo 3 (1 hora e 42 minutos). Esses vídeos encontram-se arquivados com a 

pesquisadora. As falas foram transcritas de forma cuidadosa por Cibele Louise Pruner Frahm, 

Sabrina Silva Campos e Matheus Karl Bachmann, bolsistas de iniciação científica do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNIVALI, que colaboraram com 

esta pesquisa e que, aqui, agradecemos. Essas transcrições foram relidas e editadas sem 

paralinguísticas, já que tínhamos as gravações para comparar e consultar quando necessário. 

Para retratar como buscamos entrar neste texto tutor, trazemos à baila a obra La cathédrale 

de Rouen. Le portail et tour Saint-Romain, effet du matin14 (Figura 4), de Claude Monet, em 

exposição no Musée d’Orsay em Paris.  Ela faz parte de uma série de outras obras em que o 

autor retratou o movimento da luz em diferentes horários e dias do ano na mesma catedral. 

 

 

                                                 
14 Disponível em: 
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?nnumid=1289. Acesso em: 10 jan. 
2018; ou por meio do QRCode a seguir: 
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Figura 4 - A Catedral de Rouen - efeito da manhã, de Claude Monet 

 

Fonte: Musée d’Orsay (2006). 

Segundo Maffesoli (2005), Monet buscava a movência da Catedral de Rouen. Um 

fenômeno como esse, para ser compreendido, alerta-nos o autor, há de se estar atento às nuanças 

que o envolve. Da mesma forma que nenhum quadro de Monet é igual ao outro, entendemos 

que cada narrativa é um todo em si. Adentramo-las, portanto, por meio de uma imersão sensível, 

imbuídas em um olhar fenomenológico que buscou as nuanças, as quais se detinham no fundo 

das aparências e não no que estava posto. Afinal, interessava-nos o leitor do presente, aquele 

que se apresentava em suas narrativas. Desse modo, penetramos na movência que surgiu à 

medida que as narrativas foram compartilhadas, encharcadas de elementos sensíveis (lúdicos, 

oníricos e afetuais), o que nos exigiu um pensamento mais flexível, um tanto intuitivo. 

Para tanto, optamos pela fenomenologia do pensamento acariciante (MAFFESOLI, 

2005) que reflete sobre os fenômenos como eles se apresentam e não como gostaríamos que 

fossem. Perseguindo um conhecimento que repousasse no sensível, no que se convidasse a ser 

visto para além das aparências; que não se enformasse no determinismo do conhecimento a 

priori, mas aberto, dentro de um pensamento complexo que considerasse o leitor, parafraseando 

Morin (2002), não um sujeito da paixão, nem da razão, mas alguém que é. 
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Essa fenomenologia instigou-nos a um olhar acariciante sobre os leitores que nas 

narrativas se apresentavam, olhar este que buscou compreendê-los neles mesmos, por eles 

mesmos e não por aquilo que imaginássemos ou desejássemos que fossem. 

Por entendermos que o leitor é multifacetado e suas narrativas, por sua multiplicidade 

de sentidos, não nos levaria a caminhos interpretativos únicos e definitivos, empenhamo-nos 

em mantermo-nos abertas, pois o horizonte da leitura é amplo e constituído de diversos 

cruzamentos, junções, desvios e, portanto, não haveria na narrativa uma verdade a ser 

desvelada. Preocupamo-nos em fazer sobressair os sentidos que envolviam as relações sensíveis 

entre o leitor e a narrativa de seu fazer experiência com a leitura do literário, ouvindo-os. 

Assim sendo, exploramos o que as narrativas tinham de plural por meio das vozes que 

emergem a partir da leitura do texto (Barthes,1999). A cada uma dessas vozes, Barthes 

representa por um código; contudo, neste trabalho, optamos por representá-las por meio de 

símbolos já que as narrativas são entremeadas por eles. Na Figura 5, apresentamos, de forma 

sintética, cada um desses símbolos e suas respectivas vozes. 

 

Figura 5- Os símbolos das vozes da narrativa 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa a partir das vozes do texto proposto por Barthes (1999). 

 

Em nosso trabalho, buscamos, por meio da Voz da pessoa - ,  os elementos sensíveis 

que repercutiram nas narrativas dos leitores. Assim, elementos lúdicos como “criação”, 

“ludicidade”, “curiosidade”; elementos oníricos em palavras como “devir”, “sonhos”, 
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“encantada”; e afetuais nos termos “tristeza”, “entrega”, “solidão”, “amorosidade” foram sendo 

nomeados à medida que emergiam. 

Com a Voz da ciência - , buscamos as referências que ecoavam e estavam ligadas à 

leitura do literário já que é dele que se trata esta pesquisa, mas também referências geográficas, 

de outras Artes, da Filosofia, da História. Procuramos apontar como o leitor de literário buscava 

relacionar na sua narrativa os saberes que adquiriu. 

Destacamos com a Voz do símbolo -  os paradoxos e a antítese que mais tocavam os 

leitores na sua relações com familiares, com o texto, na forma como se referiam ao 

acontecimentos que buscaram nos narrar. 

Já na Voz da verdade - , demarcamos como cada leitor nos revelava a maneira de 

construir sua narrativa. Alguns leitores apresentaram enigmas que se resolveram rapidamente, 

outros se prolongaram durante toda a narrativa. Por meio dessa voz, destacamos aqueles que 

emergiam e, em seguida, passamos a persegui-los no decorrer da narrativa. 

Por fim, na Voz da empiria - , buscamos destacar uma ação específica: ler. À medida 

que o leitor nos revelava o sentido que atribuía ao ato de ler, destacávamos enumerando-os e, 

assim, construímos uma trama de sentidos possíveis para essa ação. 

Como não buscamos a “verdade” das narrativas, mas o que elas emergiam de plural, não 

promovemos uma análise dessas vozes, nem agrupá-las, nem analisá-las separadamente 

(BARTHES, 1999). Contudo, elaboramos um mapa para cada leitor, com todas as vozes que 

emergiram de sua narrativa e anexamos ao final de cada Caderno de Viagem, como uma 

possibilidade de nossos leitores adentrarem no texto. 

Essa análise foi construída por Barthes (1999) como proposta de leitura de literário a 

partir do conto Sarrasine, de Honoré de Balzac. Tendo ela como palimpsesto15 nos orientando 

e impregnadas daquele olhar acariciante, propomos uma metodologia de análise para adentrar 

os textos tutores. Essa metodologia de Análise Progressiva considerou os conceitos de texto 

tutor, texto estelado, texto estilhaçado, releitura, reversibilidade e texto único, passos descritos 

por Barthes (1999). Buscamos, assim, interpretar o texto tutor de cada grupo de modo a apreciar 

sua pluralidade de sentidos e teorizar sobre as vozes da narrativa, identificando-as por seus 

respectivos símbolos - que emergiram. Essa análise será apresentada, mais adiante, nos 

Cadernos de Viagem I, II, III desta pesquisa. 

                                                 
15 Segundo Genette (2006, p. 5): “Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se 
traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Assim, 
no sentido figurado, entenderemos por palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as obras derivadas de 
uma obra anterior, por transformação ou por imitação”. 
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A Figura 6 apresenta um infográfico dos movimentos que realizamos para adentrar ao 

texto. 

Figura 6 - Descrição dos passos realizados para adentrar no texto tutor da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 
 

Partindo do texto tutor e após destacar os fragmentos que estavam relacionados às 

questões formuladas por nós no decorrer do encontro, passamos ao primeiro movimento da 

análise que consistiu em estelar cada grupo de narrativa. 

Estelar um texto é decompô-lo em pequenos blocos de significação (Barthes, 1999), 

denominadas lexias, de acordo com a ordem em que foram se constituindo. Identificamo-las 

com um número (1, 2, 3, etc.) e uma letra, sendo: (a) para o grupo de leitores de Joinville, (b) 

para o grupo de pós-graduandos e (c) para o grupo de leitores graduando da UNIVALI. Essas 

lexias, nossas unidades de leitura, não seguiram um critério metodológico na sua constituição, 

já que a análise se realizou sobre seu significado e não sobre o significante, e foram formadas 

ora por poucas palavras, ora por frases ou orações.  

O texto assim organizado denominamos de texto estelado, isto é, um texto que, por sua 

forma, lembra um céu “[...] simultaneamente plano e profundo, liso, sem margens nem pontos 

de referência” (BARTHES, 1999, p. 18). As articulações dessas lexias provocam uma repetição 
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de significados, mas, como não buscamos a verdade das lexias, mas, sim, o seu plural, não 

foram reagrupadas.  

O segundo movimento da análise foi estilhaçar esse texto estelado. Após a leitura de 

cada lexia, afirmamos sua pluralidade, buscando encontrar os sentidos, nomeando-os, 

renomeando-os, por meio de um ou mais das cinco vozes da narrativa. Concomitantemente a 

esse movimento, descrevemos o que havia de efêmero, de trágico, de paixão, de emoção, de 

afeto, por meio da escuta das vozes que emergiam da leitura. Lembramos que essas são as 

marcas da nossa escuta, outro leitor poderá estelar e estilhaçar de outra maneira, constituindo 

assim uma outra sequência de vozes e sentidos. Desse modo, não buscamos estruturar cada voz 

e nem as vozes entre si, pois, como afirma Barthes (1999), ao fazer isso, estamos de modo 

deliberado assumindo a polivalência do texto e a sua reversibilidade.  

No desenrolar desses movimentos, dois outros ocorrem simultaneamente: a releitura e 

a reversibilidade. Entendemos releitura também como um deslizar (BARTHES, 1999) pela 

pluralidade do texto, não de forma linear, relendo-o em busca de outros textos que transportava, 

mas como possibilidade de perceber nuanças que abriam para a multiplicidade de sentidos, o 

que era latente, aquilo que ficava nas entrelinhas, nas dobras do dito, interpretando-o. 

Na interpretação de um texto plural, segundo Barthes (1999), o autor constrói, 

intencionalmente, pontos de fuga para que o leitor possa entrar no seu jogo de significações. 

No nosso caso, cada leitor participante da entrevista foi o autor de suas narrativas e nós 

pesquisadores, seus leitores. Como qualquer outro entrevistado, ao responder uma questão ou 

ao interagir com os outros presentes, intencionalmente expôs sua opinião, posicionou-se diante 

dos assuntos discutidos, escolheu qual fato iria narrar; pensou avaliou e julgou os impactos de 

suas palavras. Entretanto, ele também se emocionou, pode ter caído em contradições, cometido 

atos falhos que constituíram pontos de fuga importantes para nossas interpretações. Não foi só 

o “verdadeiro” da narrativa, aquilo que o leitor elaborou para nos narrar que buscamos, mas 

esses pontos de fuga.  

Calvino (1993, p.11) afirma que toda releitura, ao referir-se a um texto clássico, “[...] é 

uma leitura de descoberta, como a primeira”. Barthes (1999, p. 20) - que chama de “texto plural” 

para aquilo que Calvino chama de “clássico” - complementa afirmando que não existe uma 

primeira leitura, ela não “[...] é consumo [no sentido de ler para terminar logo e passar para 

outra leitura], mas jogo (esse jogo que é o retorno da diferença)”. Buscamos com nossas 

releituras descobrir esse jogo nos pontos de fuga que borbulham no texto. 

Juntamente à releitura, outro movimento entrou em cena: a reversibilidade (BARTHES, 

1999) – o movimento que realizamos durante a leitura e a releitura em busca de significados. A 
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reversibilidade é uma leitura retrospectiva, diferente daquela que faz o leitor devorador de livro 

ao buscar ler o mais rápido possível para chegar ao fim da história. Na leitura reversível, o leitor 

não se prende no enredo do texto, mas, sim, realiza diversos movimentos para interpretar sua 

tessitura. 

Diante do texto, o leitor lê; avança; para e reflete – busca conexões com outras partes 

do texto. Volta, lê novamente; compreende; avança; para - uma palavra o faz lembrar de outro 

texto. Busca o outro texto, o lê, compreende e volta ao primeiro texto. Lê; avança... Esse 

movimento cíclico de ir e vir no texto, e em outros textos, constituindo uma rede de relações, é 

que caracteriza a reversibilidade. 

Buscamos, no decorrer deste trabalho, provocar, em nossos leitores, esse movimento 

para ampliar as possibilidades de interpretação e instigar sua leitura reversível, referindo-nos 

às lexias de outros Cadernos de Viagem ou mesmo de outras mais à frente ou passadas. Segundo 

as indicações sugeridas pelo número e letra da lexia, por exemplo (22b) ou (97c), nosso leitor 

lerá a narrativa de outro participante da pesquisa sobre o mesmo tema, ampliando, assim, o 

sentido do tema abordado. 

Esse movimento reversível sobre o texto, ao realizarmos as análises, colocou-nos em 

interação com o texto e todas suas leituras em relação e nos fez perceber que não existe uma 

única forma de ler o texto. Não fomos em busca de algum significado final, determinado, mas, 

sim, um jogo lúdico para multiplicar os significantes do texto lido (BARTHES, 1999).  

Após deslizarmos pelo texto, elaborarmos as lexias e buscarmos seus sentidos, 

realizamos múltiplas releituras e leituras reversíveis e buscamos outros interlocutores em textos 

que se tornaram companheiros fiéis durante esse trajeto. A escrita desse processo Barthes 

(1999) denomina de o texto único. É único não por se tratar de um modelo, mas por ser uma 

rede de entradas no texto, dentre muitas outras possíveis, e elaborado a partir das vozes que 

destacamos no texto e dos pontos de fugas que surgiram no desenrolar da análise, por meio de 

autores, fragmentos de leitura do literário e de obras de arte que emergiram do texto.  

 Uma questão surgiu: como apresentá-lo de forma acadêmica? Buscamos, então, em 

Calvino (2014), que conversa com sua leitora sobre onde começa uma história, a resposta a 

nossa questão:  

Começar. Foi você quem disse, Leitora. Mas como determinar o momento exato em 
que começa uma história? Tudo começou desde sempre, a primeira linha da primeira 
página do todo romance remete a alguma coisa que já sucedeu fora do livro. Ou então 
a verdadeira história é aquela que começa dez ou cem páginas adiante, e tudo que a 
precede não é mais que um prólogo. (CALVINO, 2014, p. 157). 
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 Começar... O questionamento de Calvino tornou-se nosso. Qual o momento exato que 

uma história começa? Seguindo a nossa metáfora da viagem, optamos por apresentá-los em 

forma de cadernos de viagem. 

 Assim como em um caderno de viagens, os registros são elaborados à medida que a 

viagem inicia e o inesperado surge. O texto único que elaboramos a partir do texto tutor de cada 

grupo de leitores se constituiu conforme percorríamos os movimentos propostos pela 

metodologia. Esses movimentos estão registrados nos Cadernos de Viagem I, II, III. Cada 

caderno inicia-se por uma provocação artística, maneira pela qual buscamos dialogar com 

nossos leitores instigando seus sentidos. Em seguida, trazemos o texto único, que denominamos 

no Caderno de Viajem de texto-leitura, pois entendemos que se trata da escrita de nossa leitura 

(BARTHES, 2012). Por fim, trazemos um mapa das vozes das narrativas em que, de forma 

sintética, apontamos todas as vozes referentes a cada um dos leitores. Nos quadros que indicam 

as vozes do Símbolo, da Verdade e da Empiria, as lexias estão na ordem que emergiram nas 

narrativas. Nos quadros que indicam a voz da Pessoa e a voz da Ciência, organizamos por ordem 

alfabética para facilitar que o leitor encontre os termos. 

*** 

Iniciamos este capítulo, apresentando nossos companheiros de viagem, os trajetos que 

escolhemos para a elaboração dos dados e a maneira que optamos para analisá-los. No próximo 

capítulo, apresentaremos nossos guias de viagem, autores que colaboraram para nossa 

compreensão sobre o conceito de experiência e a leitura do literário como experiência.  
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3 GUIAS NA VIAGEM: EM BUSCA DE UM CONCEITO  

Figura 7 – Sísifo, de Tiziano 

 
Fonte: Museu do Prado (2015).16 

 

Neste capítulo, buscamos apresentar os guias que nos acompanham nesta viagem para 

tematizar o conceito de experiência, o fazer uma experiência a partir da leitura do literário e a 

constituição de um leitor encarnado. Iniciamos esse caminho com a obra de Tiziano, Sísifo, 

exposta no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha.  

Sísifo, representado nessa obra, é um personagem da mitologia grega, condenado por 

Zeus a carregar uma pedra montanha acima pela eternidade, o que lhe exige uma força enorme. 

                                                 
16 Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sisifo/bb56eb47-052f-4e15-8e46-
75a3f18b13ad?searchid=bb61bba5-84e1-3209-6a29-7d1facecea88. Acesso em: 10 jan. 2018; ou por meio do 
QRCode a seguir: 

 
 
 



61 
 

Após depositá-la no alto da montanha, ao final do dia, a pedra, durante a noite, rola morro 

abaixo e, novamente, Sísifo esforça-se para levá-la ao cume no dia seguinte. Esse duro esforço, 

que aparentemente é em vão, traz ao personagem dois grandes ganhos retratados por Tiziano: 

músculos e força, se olharmos com atenção na forma de seu corpo. Ele tem pernas e braços 

fortes e musculosos. Cada subida ao cume, torna mais forte seu corpo, mais fácil a sua tarefa 

(BACHELARD, 2013). 

Ao alargarmos um pouco mais as possibilidades, damos o nome de experiência a esse 

encontro diário entre Sísifo e a pedra. Partimos do entendimento inicial de que as experiências 

se constituem de momentos de encontros que realizamos durante a vida, encontros com o outro, 

seja ele uma pessoa, um objeto, um local. Fazer experiências possibilita renovar conhecimentos 

sobre nós mesmos. Sejam elas prazerosas ou duras, constituem-nos sujeitos viventes e tornam-

nos mais fortes, como os músculos em Sísifo. Experienciar qualifica-nos na convivência 

cotidiana e torna-nos encarnados à vida.  

Contudo, experiência é um conceito complexo, aberto a diferentes intepretações e 

intimamente ligado à noção de sujeito e sua relação com a vida. A partir de Maffesoli (2005), 

entendemos que a elaboração de um conceito não se dá por intermédio de um único autor, mas 

emerge de uma “bacia semântica” de conceitos, constituída de rios de reflexões de diversos 

autores, que buscam compreender algo a partir da leitura de outros autores. Com essa afirmação, 

aproximamo-nos também de Barthes (1999), que afirma que um texto é a interlocução do autor 

com muitos outros textos.  

Assim, buscamos elaborar nosso entendimento de experiência tendo como 

interlocutores Heidegger (2011), Gadamer (2016) e Maffesoli (2005), que, ao emergirem de 

uma mesma bacia semântica – aquela que compreende autores que defendem que o sensível e 

o inteligível não estão apartados -, se dispuseram a refletir sobre o conceito. Procuramos, nessas 

reflexões, qualificar o que entendemos inicialmente para, então, alargarmos as possibilidades e 

discutirmos o fazer uma experiência a partir da leitura do literário em um diálogo com Barthes 

(1999, 2012) e Cervantes (2016). 

Para iniciarmos a tematização, lembremos de Dante17, que perdido e desesperado em 

uma floresta escura, busca uma maneira dela fugir, quando vê um vulto que reconhece ser 

Virgílio, o poeta grego, sua fonte de inspiração e admiração. O poeta, ao encontrá-lo em tal 

situação, faz-lhe uma pergunta: “Mas, tu, por que inda tornas a temer? Por que não galgas o 

precioso monte, princípio e causa de todo prazer?”. Diante da confissão de falta de coragem por 

                                                 
17 Personagem de A Divina Comédia, de Dante Alighieri. 
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parte de Dante, o poeta grego afirma “[...] a ti convém seguir outra viagem [...] e eu te irei 

guiando” (ALIGHIERI, 2017a, p. 28-29). 

Dante, agora o autor, aponta-nos que, para chegarmos ao nosso destino, enfrentamos 

dificuldades e incertezas e a possibilidade de diferentes caminhos, nos quais a ajuda de um guia, 

no qual buscamos inspiração e ampliação de conhecimento, colabora para o êxito de nossa 

viagem. Reconhecemos, como ele, a importância de sermos guiados pelos caminhos tortuosos 

de busca de conhecimento; no nosso caso, de compreender o conceito de experiência e de leitura 

do literário como experiência. Assim sendo, o primeiro guia que trazemos para essa trajetória 

é Heidegger. 

3.1 HEIDEGGER E O FAZER UMA EXPERIÊNCIA COM A LINGUAGEM 

 Heidegger (2011), em três conferências realizadas no Studium Generale da 

Universidade de Friburgo na Brisgóvia (Alemanha), entre dezembro de 1957 e fevereiro de 

1958, intituladas A essência da linguagem, vê a oportunidade de apresentar a possibilidade “[...] 

de fazer uma experiência com a linguagem, para num futuro, tornar nossa relação com a 

linguagem digna de um pensamento” (HEIDEGGER, 2011, p. 170). Ao descrevê-la, ele nos 

revela o que entende por experiência, o que buscamos a seguir destacar. 

Para Heidegger (2011), em uma experiência - o “fazer” tem o sentido de atravessar, 

sofrer, receber - é sempre com alguém ou algo que “[...] nos atropela, nos vem ao encontro, 

chega até nós, nos avassala e transforma” (HEIDEGGER, 2011, p. 121). Nesse ponto, 

discordamos de Heidegger por entendermos que o sentido da palavra “transformar” envolve 

uma ruptura, uma alteração de estado, um transfigurar-se e, nas relações que se estabelecem na 

sociedade nos dias atuais, há uma constante tensão entre conceitos e posições, dificultando 

rupturas. As alterações são provisórias, o que nos faz pensar que, mais do que transformação, 

estamos em constante mutação (BARTHES, 2012), deslizando de um conceito a outro, de uma 

posição a outra, de acordo com as necessidades e as imposições do momento. Fazer uma 

experiência é, nessa realidade, um encontro com o outro e que nos coloca em constante 

mutação. 

Fazer uma experiência com a linguagem, portanto, refere-se a uma relação que temos 

com ela. Heidegger afirma que a linguagem é a maneira como falamos. Essa afirmação que 

aparentemente é fácil de ser descrita solicita que estejamos abertos a outras possibilidades de 

perceber a linguagem e não nos encastelarmos no que já compreendemos.  
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Fazer uma experiência com a linguagem é diferente de adquirir conhecimentos sobre 

ela. Os conhecimentos são adquiridos por meio das ciências da linguagem, da linguística, da 

filosofia, entre outras que investigam sobre a linguagem. Já fazer uma experiência com a 

linguagem é a própria linguagem que vem à língua, pois, por meio da língua, a linguagem nos 

diz, nos toca, nos sensibiliza, provoca, perturba, instiga e nos coloca em movimento. 

Heidegger (2011), por intermédio de jogos de palavras e de ideias, descreve-nos como 

ocorre essa experiência. É interessante perceber as diferentes formas que os autores buscam 

para elaborarem seus conceitos. Heidegger buscou na literatura, por meio da análise de poemas, 

dialogar com seu pensamento, pois ele afirma que a poesia é uma maneira de pensar. Assim, 

como primeiro destaque, suas reflexões apontam que poesia e pensamento, sensibilidade e 

razão, no nosso entendimento, estão sempre na relação face a face. Na sua experiência com a 

linguagem por meio do poema, Heidegger reflete sobre a palavra, àquilo que nomeia, que dá 

nome as coisas, a morada do ser e sua relação com a coisa em si. O dizer poético é cheio de 

significados, e há a necessidade de cuidar para não reduzir a palavra a um sentido unívoco. 

 Nosso segundo destaque refere-se ao ato de renúncia proposta na experiência com a 

linguagem. O fazer uma experiência com a linguagem requer uma renúncia. Renunciamos o 

que temos de pré-concebido sobre as coisas para um “re-anunciar” suas possibilidades de 

sentido a partir da palavra, o que deixa aparecer, a coisa como ela é. Em outras palavras, fazer 

uma experiência com a linguagem é abrir-se para as coisas como elas são da maneira que se 

apresentam no momento do encontro. 

 Consideramos importante compreender as coisas como elas são com o cuidado para não 

reduzi-las a um único sentido quando pensamos no fazer uma experiência a partir da leitura do 

literário. O texto aberto (ECO, 2003) possibilita diferentes sentidos por parte do leitor, que pode 

ser levado a não os perceber se seu encontro com o texto estiver marcado por pré-conceito. 

Mais à frente, Gadamer vai nos ajudar a compreender a influência do pré-conceito na relação 

do leitor com o texto. Por ora, ficamos com a importância da renúncia.  

 O fazer uma experiência a partir da linguagem é também uma relação em movimento, 

faz-se caminhando, e esse é o terceiro destaque. Diante de uma experiência com a linguagem – 

muitas outras são possíveis - outras relações e experiências já ocorreram, e outras virão, assim, 

a renúncia torna-se um re-anunciar, uma possibilidade de novas descobertas. 

 Esse fazer também pode ser compreendido como um caminho que o leitor percorre 

durante sua vida, sem fim determinado, mas com horizontes vislumbrados a partir de cada 

experiência que o faz caminhar. Por conseguinte, as renúncias que realiza no encontro com um 
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texto novo ou sua releitura abrem a possibilidade de novos entendimentos e de encontros com 

novos textos. 

 Durante esse caminhar, corremos dois perigos. Um é pensar demais, isto é, guiarmo-nos 

pela razão, impedindo que o poema nos toque. O outro, que seria pior, é considerar que, em 

uma experiência como a poesia, só se sente, que não é um movimento da razão, que na poesia 

não há espaço para o pensamento, para a reflexão. Esse é um alerta tanto ao leitor que busca 

apenas a leitura por prazer, por deleite e não reconhece a pluralidade do texto, quanto àquele 

que entende o texto na “sua totalidade”, buscando um único sentido àquilo que lê. 

 Poesia e pensamento convergem, seguem o caminho juntos, em uma relação de 

vizinhança - eis o quarto destaque. Essa vizinhança possibilita à poesia e ao pensamento, à 

sensibilidade e à razão, como já afirmamos, o seu modo de ser. Um não é mais importante do 

que o outro. Contudo, constituímo-nos em um mundo cuja vizinhança entre sensibilidade e 

razão parece suspeita, muitas vezes questionada, senão ridicularizada. Vivemos um tempo 

partido, como diz Drummond18, um tempo de divisas, de gente cortada. 

No entanto, sempre há a hora noturna... as leituras... e na leitura do literário, sensível e 

inteligível caminham juntos. Manguel (2005) descreve sobre a leitura que questiona e solicita 

que o leitor pegue um lápis e escreva suas respostas no próprio texto. Essa “conversa” é o leitor 

pensando, buscando sentidos, relacionando algo novo ou incômodo aos conhecimentos que já 

tem; é o inteligível em ação. Essas marcas, respostas que damos ao texto, acompanham-nos e 

transportam para um outro tempo, é o sensível em movimento. Os dois movimentos se 

constituindo em uma nova experiência. 

  Referindo-se às suspeitas que possam advir dessa relação sensível e inteligível, 

Heidegger (2011) enfatiza que, ao buscar oferecer uma possibilidade de experiência com a 

linguagem, o caminho por ele percorrido é um dos possíveis dentre muitos outros, mas não 

podemos nos pressentir de questionar, e, principalmente escutar as palavras. Eis nosso quinto 

destaque. Escutar é um gesto próprio do pensamento que entende que não consegue uma visão 

ampla das coisas, mas pode vê-las no que se apresentam por meio da escuta, e isso se torna 

muito mais estimulante.  

Essa escuta é consentida no sentido daquilo que se apresenta, pois, diante da 

impossibilidade do pensamento em compreender a totalidade do ser a partir da palavra, ele o 

faz com base no que o ser apresenta no momento da relação. Escutar a palavra... Barthes (1999) 

faz uma analogia entre o texto literário e uma partitura. O autor diz que algumas palavras 

                                                 
18 ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 1. ed. 2. reimp. São Paulo: Cia das Letras, 2012. 
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brilham, tonalizam, impressionam o leitor em uma mutação inteligível do texto. Cabe ao leitor 

ouvir o canto. 

 A relação entre pensamento e poesia é de vizinhança, de proximidade, de encontro face 

a face, e o fazer uma experiência com a linguagem só ocorre nessas condições, daí a 

impossibilidade de afirmar se poesia é pensamento ou se pensamento é poesia. Assim sendo, 

poesia e pensamento, sensibilidade e razão são concorrentes, antagônicos e complementares 

(MORIN, 2002), e aqui está nosso sexto destaque. No fazer uma experiência a partir da leitura 

do literário, ocorre o mesmo. Sensibilidade e razão são concorrentes por tocar o leitor de forma 

diferente, são antagônicos pois cada um provoca-lhe um movimento, e são complementares 

porque esse movimento aproxima e amplia sua experiência com o texto. 

 Esse movimento de encontro entre poesia e pensamento pela linguagem Heidegger 

(2011, p. 167) denomina de “saga do dizer”, isto é, os caminhos que aproximam poesia e 

pensamento até o acontecimento do encontro por meio do dizer. Esses caminhos surgem dentro 

de um campo, de um espaço onde se concedem e se inauguram caminhos de encontros, estes 

nem sempre claros. 

 O campo no qual encontramos a vizinhança entre poesia e pensamento, diferentemente 

daquele marcado pelo cálculo técnico científico em que o objeto do conhecimento é o método, 

é o campo do pensamento do sentido. Encontramos aqui nosso sétimo destaque: é esse campo 

que en-caminha19 o sentido da palavra. Contudo, não basta permanecermos no caminho, é 

preciso, conhecendo-o, perceber como se mostra e o que pode transmutar nossa relação com a 

linguagem. No encontro do leitor com o texto, é o campo da leitura do literário que principia o 

caminho das possibilidades de sentido que emergem desse encontro. 

 Um indicador do caminho a ser seguido são as palavras guias, que, além de norteadoras, 

anunciam a vizinhança e acenam a passagem entre poesia e pensamento. São por essas palavras 

que a “saga do dizer” transparece. Encontramos aqui semelhanças com as descrições de Barthes 

(1999) em S/Z, em que os sentidos das palavras, ou as vozes do texto, indicam o caminho e a 

possibilidade para que o leitor possa adentrar no texto. Sobre as vozes do texto e como elas 

encaminham o leitor trataremos mais à frente. Nesse momento, vale destacar que a leitura do 

literário en-caminha o leitor e as vozes do texto são seus guias. 

 Ao afirmar que a linguagem é a língua, Heidegger salienta que a linguagem é 

apresentada como parte dos órgãos da fala, como a boca, a língua, os lábios, em uma ação 

corpórea. No entanto, a linguagem também é sonoridade, a letra como som da voz que 

                                                 
19 Para Heidegger (2011), en-caminhar é no sentido de conceder e inaugurar caminhos.  
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representa o signo das coisas. O que destacamos aqui é que essa sonoridade da língua não está 

subordinada apenas ao corpo, ela traz consigo também a marca de um local, pois nossa fala traz 

a sonoridade do lugar em que vivemos. Como não identificar um carioca, um mineiro, um 

paulista quando falam? Essas especificidades também estão na vizinhança entre poesia e 

pensamento, que, no fazer uma experiência com a linguagem, são consideradas. 

 Nosso último destaque refere-se à relação tempo/espaço que existe na vizinhança entre 

poesia e pensamento, sua proximidade.  A palavra “proximidade” leva-nos à outra: “distância”. 

Essas duas palavras, dentro de um pensamento racional, têm como parâmetro de medida os 

intervalos de tempo e de espaço. 

 Essa forma de pensamento impossibilita o fazer experiência com a linguagem, pois a 

vizinhança é um encontro face a face, na relação entre poesia e pensamento como modo de 

dizer, como saga, em que cada coisa está aberta para a outra, sem deixar de ser o que é, sem 

intervalos como descreve o pensamento racional. Para  Heidegger (2011, p. 166), “[...] toda 

relação de vizinhança pertence uma relação recíproca de espaço e tempo”. Isso significa que 

podemos estar próximos de algo mesmo que a distância nos separe, por exemplo: sentimo-nos 

próximos de um amigo mesmo que ele more em outra cidade, ou podemos estar distantes de 

um vizinho, mesmo morando ao seu lado. Não mantemos com ele relações.  

A proximidade espaço/tempo é, portanto, pautada na relação e não em intervalos. O que 

existe é um jogo de tempo-espaço, em que presente/passado/futuro, ou já ser/vigorar/aguardar, 

são uma unicidade em que “o tempo repousa quieto”, ocorrendo o mesmo com o espaço. Essa 

quietude do jogo de tempo-espaço en-caminha “[...] o encontro face a face dos quatro campos 

de mundo: terra e céu, deus e homens” (HEIDEGGER, 2011, p. 169). É o jogo de mundo. Essa 

proximidade ele denomina de proximitude. 

Barthes (2012) também trata do jogo na leitura do literário como polissêmico. Jogo tem 

o sentido de movediço, de espaço – como aquele que faz uma porta ou um aparelho que não 

está bem encaixado, é no vazio desse espaço que se movimenta o texto; então, o texto joga. Por 

outro lado, o leitor também joga com o texto (jogo aqui com um sentido lúdico), e jogar é 

representar, pois a palavra “jogo”, em francês “jouer”, também tem sentido de se colocar em 

cena ou de tocar um instrumento, como uma prática. O texto solicita a colaboração e a 

participação do leitor, sobre a qual trataremos mais adiante. Vale ressaltar, aqui, que esse jogo 

ocorre dentro de outro, o do espaço-tempo descrito por Heidegger (2011). É na quietude de um 

tempo/espaço determinado pela leitura do literário que leitor e texto se encontram para jogar. 

 Ao buscarmos sintetizar o pensamento heideggeriano sobre experiência, é possível fazer 

uma experiência provocadora de mutações com a linguagem desde que a consideremos como 



67 
 

saga do dizer, saga que en-caminha para o encontro face a face, não só na relação homem e 

linguagem, mas nas diferentes relações de encontro com as coisas do mundo.  

Essa saga do dizer que en-caminha a relação com o mundo na proximitude do encontro 

traz consigo a quietude do jogo tempo-espaço, em uma vizinhança em que a poesia nos diz que 

a coisa é. Nesse momento de quietude de ouvir o que a coisa é, no silenciar da palavra, nesse 

interromper do dito, “[...] é propriamente o passo atrás para o caminho do pensamento” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 171). 

 O que as reflexões de Heidegger acrescentam a nossa forma de compreender a 

experiência? Heidegger contribui para que pensemos e busquemos entender a experiência como 

uma possibilidade de interpretação nesse momento de encontro. Em outro texto seu, Que é 

metafísica?, Heidegger (1989) argumenta sobre a impossibilidade de contemplarmos a 

totalidade do ente. Só conhecemos do ente aquilo que ele nos apresenta no momento do 

encontro, o ser que é. Em um outro encontro, poderemos perceber outra de suas facetas. Surge 

daí, no nosso entender, a multiplicidade de interpretações de uma palavra, mas também tudo 

com o que nos relacionamos, inclusive com o texto literário. Cada encontro do ser leitor com o 

texto literário é a possibilidade de um novo encontro, uma nova descoberta e, assim, uma leitura 

de descoberta como a primeira (CALVINO, 1993). 

Outro ponto relevante diz respeito ao primeiro, o ser que é. Heidegger (1989) chama-

nos atenção para que renunciemos às nossas concepções prévias no momento do encontro com 

o outro e o vejamos como ele é. E acrescenta: para escutá-lo! Nós afirmamos anteriormente que 

experiência é um encontro com o outro. Agora podemos qualificar esse encontro. É um encontro 

com o outro em um ato de renúncia daquilo que somos para nos abrirmos a ouvir o que o outro 

nos apresenta de si nesse momento. Um ato de renúncia de si para ouvir o outro é, portanto, 

também um ato de desejo, desejo de ouvir, de conhecer, de saber que nos impele a renunciar, 

naquele momento, às nossas concepções prévias. 

Destacamos que essas concepções prévias não são necessariamente negativas, temos 

preconceitos positivos e negativos sobre as coisas, como veremos mais à frente com Gadamer. 

No entanto, quando eles se manifestam de forma impositiva no encontro com o outro, perdemos 

a possibilidade de conhecermos uma nova faceta sua, como já mencionamos. Na relação com 

a leitura do literário, a questão das concepções prévias está muito presente, oriundas de uma 

relação marcada pela obrigação da leitura ou o prazer em realizá-la, em momentos nos quais 

talvez não estivéssemos preparados para elas, por influência do gosto de outros leitores, por 

mediações inadequadas ou exitosas, entre tantos outros que constituem o nosso ser leitor. 
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Chama-nos atenção também que a experiência é um encontro de poesia e pensamento. 

Como o autor, não vemos possibilidade de pensar uma experiência em que sensibilidade e razão 

estejam apartadas, seja na relação com o outro, na vida, nas artes, seja no encontro do leitor 

com a leitura literária, objeto de nosso estudo. Reafirmamos as palavras de Heidegger (2011): 

poesia também pensa. A própria forma que o autor nos apresenta suas reflexões, analisando um 

poema e dele emergindo seus conhecimentos, é a prova de uma sensibilidade pensante 

(MAFFESOLI, 2005). Outro exemplo são as reflexões registradas em S/Z, de Barthes (1999). 

A poesia pensa! 

Contudo, voltando à renúncia solicitada para o momento do encontro, surge uma 

questão: É possível realizarmos essa renúncia, isto é, há possibilidade de renunciarmos a tudo 

que somos e que nos constitui para que haja a experiência com o outro? Buscando resposta a 

essa questão, chegamos a Hans-Georg Gadamer. 

3.2 GADAMER E O SUJEITO DA EXPERIÊNCIA 

 Gadamer (2016), em seus escritos Verdade e o método I, busca responder a uma questão 

filosófica: Como é possível a compreensão? Fundamentando-se em Heidegger, o autor 

considera que compreender não é um modo de comportamento do sujeito, mas, sim, “[...] o 

modo de ser da própria pré-sença [que compreende] o todo de sua experiência de mundo” 

(GADAMER, 2016, p. 16), e a isso ele denomina hermenêutica. 

 Para justificar sua afirmação, Gadamer (2016) busca uma contraposição de métodos 

entre duas formas de compreender o mundo: aquela oriunda de um pensamento que ele nomeia 

“ciência da natureza”, marca da ciência moderna que valoriza a racionalidade e a técnica e as 

“ciências do espírito”, que se distinguem por sua herança humanista. Para ele, não há uma 

diferença metodológica entre as duas, mas, sim, de objetivos de conhecimento e apresenta-nos 

como o aspecto hermenêutico foi tratado por diferentes pensadores da “ciência da natureza” e 

das “ciências do espírito”, ora apontando onde se aproximavam, ora onde se distanciavam.  

O estudo parte da compreensão da experiência com as artes. O autor considera que uma 

experiência de encontro com a obra de arte traz em si a plenitude dessa experiência, pois a 

acolhemos no todo de sua autocompreensão, no que ela nos faz sentido. Gadamer (2016) 

afirma, ainda, que essa experiência ultrapassa a subjetividade da interpretação tanto do artista 

quando do sujeito que a recebe. Isso porque uma obra de arte abarca consigo todo o universo 

de experiências desde a sua constituição mais aquelas que pertencem ao mundo de hoje. 
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Estabelecemos uma analogia com relação ao que Calvino (1993, p. 15) considera um 

clássico literário, isto é, “[...] aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a 

atualidade mais incompatível”. Um texto literário traz os rumores de seu tempo, como A Divina 

Comédia, que faz uma crítica à realidade histórica de sua época, mas o leitor, ao lê-la, atualiza-

a quando por meio dela pensa a sua vida e o seu momento histórico.  

Gadamer (2016) procura demonstrar que, no momento do encontro, do qual tratou 

Heidegger, em que a experiência acontece, não há uma relação “subjetiva” entre o sujeito e o 

ser, mas, sim, histórico-efeitual, isto é, uma relação que pertence ao que o sujeito compreende 

do ser, uma interpretação. Isso não significa que todo conhecimento histórico tenha uma 

reflexão histórico-efeitual, mas não se pode negar os efeitos dessas reflexões sobre a história e 

a atualidade. Uma perspectiva hermenêutica solicita que essa relação histórico-efeitual seja 

questionada. 

Retomando Heidegger, Gadamer (2016) aponta a impossibilidade de compreender a 

história e a tradição na sua totalidade, portanto, na experiência de encontro com o outro, o que 

compreendemos é o que reconhecemos daquilo que o outro nos apresenta. Daí a importância 

do questionamento, pois, quando Heidegger afirma que no momento do encontro há de se 

renunciar as nossas concepções prévias, Gadamer considera que isso ocorre pelo 

questionamento, que é uma forma de nos proteger de nossas reflexões histórico-efetuais, de 

nossas interpretações acerca do outro para voltarmo-nos às coisas como elas são.  

A compreensão, nessa perspectiva, passa a ser entendida diferentemente do que afirmam 

as ciências do espírito que a veem como uma resignação às experiências humanas, ou mesmo 

da ciência da natureza, que a considera um ideal metodológico da filosofia frente ao vivido. 

Compreender torna-se a realização da pre-sença (GADAMER, 2016, p. 351), isto é, o modo de 

ser do sujeito que experiencia como possibilidade. Fazemos história, pois somos sujeitos 

históricos. Não há um determinismo histórico, mas, sim, o reconhecimento de que “[...] a 

pertença a tradições faz parte da finitude” (GADAMER, 2016, p. 351) do ser tanto quanto as 

“possibilidades futuras” de si mesmo. Logo, compreender é compreender-se. No entanto, como 

isso ocorre? 

No fazer uma experiência a partir da leitura do literário, é o momento que o leitor 

suspende a leitura para questionar se está ouvindo o texto ou influenciando-se por suas reflexões 

histórico-efetuais, isto é, quando questiona seu projeto prévio de leitura (GADAMER, 2016). 

No momento de encontro entre leitor e texto, aquele traz um projeto prévio, nem sempre 

consciente, marcado por toda a intersubjetividade de encontros anteriores que o constituíram 

até aquele momento; e, por parte do texto, há todo o universo de situações pelas quais passou 
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desde a sua constituição. Para exemplificar: Madame Bovary, de Flaubert, que tem como 

subtítulo Costumes de província, publicado pela primeira vez em 1857, é um texto que marcou 

sua época a ponto de o autor ser julgado por ofensa à moral pública e à moral religiosa20. Foi 

tema de discussão por diferentes autores, como em A orgia perpétua de Mario Vargas Slosa;  

tema de filmes como o dirigido por Vincente Minnelli, em 1949; Claude Chabrol, em 1991; e 

Sophie Barthes, em 2015, além de diversas citações em livros e teses acadêmicas. Madame 

Bovary tem história! Acrescenta-se a isso as intersubjetividades do próprio autor e suas 

intenções com o texto. São os ruídos do texto aos quais se referiu Calvino (1993) e que podem 

estar presentes no encontro com o leitor.  

Aqui vale abrir um parêntese para esclarecermos uma distinção que Barthes (2012) faz 

entre obra e texto. A obra é um objeto que ocupa um lugar no espaço, como em uma estante de 

livros, então, a obra vê-se, segura-se na mão, tem uma filiação, isto é, “pertence” ao autor, que 

é considerado “o pai da obra”, como a que descrevemos no parágrafo anterior. Já o texto é um 

campo metodológico, que se comunica segundo certas regras e existe no discurso, não se prende 

a um autor, ele é atravessado por vários outros textos. Por isso, Barthes também defende a morte 

do autor, que é ver como o texto se apresenta, como já vimos em Heidegger, sem filiá-lo a seu 

autor. No fazer uma experiência a partir da leitura do literário, nossa defesa é que o encontro se 

dá entre o leitor e o texto e não com a obra.  

Diante de todos aqueles ruídos, o leitor com seu projeto prévio de leitura cria 

expectativas sobre o que será lido que pode impossibilitá-lo de ouvir as vozes do texto e 

aproveitar sua pluralidade. Percebemos, por exemplo, ao observarmos a relação que os leitores 

daqueles seminários de literatura citados na introdução fizeram com o texto, que, para alguns, 

importava saber a história do texto, do autor, as múltiplas relações já realizadas com outros 

textos - e isso marcava seu encontro com o texto. Para outros leitores, essas informações não 

facilitavam sua leitura e nem os interessa muito, o que queriam mesmo era saber o destino de 

Emma Bovary, se Dom Quixote encontraria Dulcineia, ou o que Dante encontraria no céu, ou 

mesmo aqueles que queriam discutir as aproximações e/ou distanciamentos entre a ficção do 

texto e suas observações sobre a realidade. Assim sendo, como conciliar nossa afirmação de 

ver o texto no texto com todas essas reflexões que o leitor traz com seu projeto prévio sem 

negá-lo? 

                                                 
20 Sugerimos a leitura de “O processo”, descrição do processo por qual passou Flaubert após a publicação de seu 
texto em: FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary: costumes de província. Trad. Fúlvia M. L. Moretto. São 
Paulo: Nova Alexandria, 2007. p. 301-360.  
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O primeiro movimento possível é considerar a historicidade da compreensão de um dos 

princípios hermenêuticos (GADAMER, 2016), isto é, voltar o olhar para as coisas elas mesmas 

(HEIDEGGER, 2011), vê-las como elas são. É esse olhar, a primeira, constante e última ação 

na relação com o ser, portanto, o primeiro movimento é ver o texto no texto. 

O segundo movimento é a renúncia defendida por Heidegger pois ela tem o papel de 

possibilitar ao leitor abrir-se para o texto, se encontrar com ele. O que se renuncia? Ao projeto 

prévio de leitura. São as reflexões histórico-efeituais que constituem o projeto prévio de leitura 

que, ao serem “esquecidas” no seu encontro com a leitura literária, possibilita que a experiência 

ocorra.  

Contudo, “esquecer” não é ignorar o projeto prévio, mas, sim, fazer um exercício de 

examiná-lo quanto a sua legitimação, isto é, sua origem e validez, questioná-lo. E quando isso 

ocorre? No choque, no incomodo, no arrebatamento que um texto nos causa no momento da 

experiência, e nos fisga para a sua leitura. Daí a afirmação que não podemos afastar a 

historicidade da compreensão. O que não deixa de ser fundamental é a postura de abertura 

diante da coisa, seja ela uma outra pessoa, seja ela um texto literário. 

 O terceiro movimento, que está relacionado com o primeiro, é dar-se conta de suas 

reflexões histórico-afetuais e os preconceitos que podem advir deles. Nesse movimento, há 

possibilidade de o leitor conhecer-se, pois os “preconceitos não percebidos”, quando não 

reconhecidos como tal, acabam por impedi-lo de abrir-se para as possibilidades da leitura 

literária. Um exemplo disso presenciamos no seminário em que foi discutida A Divina Comédia 

de Dante.  

As críticas que Dante fez à sociedade da sua época e as descrições históricas contidas 

em seu texto não eram percebidas por parte dos leitores do grupo seja pelo impacto das 

descrições, seja pelo apego as suas questões religiosas, ou mesmo por não terem entre seus 

conhecimentos prévios informações históricas sobre a época e acabavam por  ficar presos nas 

descrições do inferno, purgatório e paraíso, sem perceber as nuanças, o jogo simbólico e as 

dobras que a leitura oferecia.  

O leitor, parafraseando Gadamer (2016), que deseja que o texto lhe diga alguma coisa, 

deixa-se afetar. A receptividade do leitor ao texto é importante. Não nos relacionamos com algo 

que não nos toca, nos provoca ou nos instiga. Um texto, por mais plural que seja, se não 

encontrar um leitor receptivo a sua alteridade, a experiência pode ser inviabilizada. Essa 

receptividade não significa nem neutralidade, nem anulamento de si diante do texto; ela implica, 

antes de mais nada, dar-se conta dos próprios preconceitos, a fim de que o texto possa 
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apresentar-se em sua alteridade e o leitor confrontá-las com as suas. Um leitor que conhece a si 

mesmo, suas potencialidades e seus preconceitos potencializa sua relação com o texto. 

Destacamos, ainda, que nem todo preconceito é negativo. Um preconceito é um juízo 

de valor que se forma antes de se conhecer algo. Esse preconceito pode confirmar-se como falso 

ou verdadeiro, isto é, pode tornar-se positivo ou negativo. A negatividade do preconceito foi 

constituída como consequência do espírito do racionalismo (GADAMER, 2016), que buscou 

fundamento para tudo por meio do método, passando a não aceitar aquilo sobre a qual existia 

alguma dúvida. Para esse pensamento, há dois tipos de origem dos preconceitos: os de estima 

humana e os por precipitação que estão relacionados àquele que os mantém. O que nos leva ao 

erro, nessa perspectiva, está ligado à autoridade que reconhecemos no outro ou àqueles vindos 

de nossa maneira de pensar e agir.  

Essa forma de interpretar a origem dos preconceitos vem da relação entre conhecimento 

e autoridade. A ciência da natureza, após questionar toda a tradição, afirma que toda autoridade 

está na razão e não na tradição. Assim sendo, um preconceito para ser verdadeiro tem de ser 

justificado pela razão. 

Já as ciências do espírito, em busca de contrapor essa ideia, defendem a liberação da 

superstição sobre os preconceitos passados, com o intuito de valorizar o antigo por ser antigo 

e, assim, passa-se a valorizar os mitos, as coisas místicas, em uma oposição entre mito e razão 

(GADAMER, 2016), em que o saber absoluto se encontra em uma consciência coletiva mítica, 

que supera todos os preconceitos impostos pela razão da ciência e acaba por tornar-se um outro 

tipo de razão, “histórica, universal e radical” (GADAMER, 2016, p. 366). 

Isso faz com que tanto a validação de um juízo pela razão proposta pela ciência da 

natureza quanto pelo saber do mito defendido pelas ciências do espírito sejam faces da mesma 

moeda, pois a crença em uma consciência coletiva mística é tão dogmática e abstrata quanto a 

possibilidade de uma razão que tem um saber acima de tudo. A razão não é um saber absoluto 

pois está ligada àquilo no qual exerce sua ação, e a história não nos pertence, nós pertencemos 

a ela (GADAMER, 2016). Então, mesmo antes de nos compreendermos como seres históricos, 

já o somos na família, na sociedade, no lugar em que vivemos. Os nossos preconceitos são 

resultado muito mais de nossa realidade histórica do que de nosso juízo pessoal.  Dito isso, há 

possibilidade de reconhecer que há preconceitos legítimos. Contudo, o que os torna legítimos?  

Para a ciência da natureza é no uso da razão, de forma metódica e disciplinada, pois a 

precipitação induz ao erro e a autoridade não nos possibilita empregar nossa própria razão. Para 

que não cometamos equívocos, é necessária, então, uma oposição excludente entre autoridade 

e razão, em que a autoridade se submete à razão.  
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Essa afirmação de que a autoridade não possibilita o uso de nossa própria razão vem da 

oposição liberdade/razão, que marcou a ciência moderna e que está ligada ao conceito de 

obediência cega (GADAMER, 2016). Para libertar-se de uma autoridade que impõe sua 

obediência, de acordo com a ciência moderna, o caminho para o sujeito é o uso de sua própria 

razão.  

Essa é uma grande deformação do conceito de autoridade. Autoridade não é imposta, 

mas, sim, uma atribuição dada pelo sujeito, um ato de reconhecimento e de conhecimento. Está 

no sujeito o poder de reconhecer o saber do outro, saber este que não tem ou reconhece no outro 

um saber acima do seu. A autoridade é outorgada pelo sujeito, portanto não está relacionada à 

obediência, mas ao reconhecimento. É um ato da liberdade e da razão do sujeito àquele que 

reconhece saber melhor ou é mais experto que ele. Assim sendo, os preconceitos impostos pela 

autoridade encontram validação nos sujeitos. 

Já nas ciências do espírito, a autoridade encontra-se na tradição e na herança histórica, 

uma autoridade anônima, que é transmitida e tem poder sobre nossos comportamentos e ações. 

Mesmo adultos, quando não somos mais “tutelados”, a autoridade da tradição continua em nós. 

A tradição é uma autoridade que tem validade por si mesma, sem necessidade de 

fundamentação, mas nem por isso menos ambígua que o conceito de autoridade defendido pela 

ciência da natureza (GADAMER, 2016), já que uma tradição necessita ser afirmada, assumida 

e cultivada. Há na tradição um espírito de conservação que atua nas mudanças históricas que 

não deixa de ser um ato da razão. Novamente, ciência da natureza e as ciências do espírito mais 

se aproximam que se distanciam em uma trama de ações recíprocas entre razão e tradição. 

Na busca de legitimar o que vivenciamos, é na pluralidade de vozes, “nas quais ressoa 

o passado” (GADAMER, 2016, p. 377) e na sua diversidade, que encontramos a essência da 

tradição. É uma razão sensível, dirá Maffesoli (2005), que faz a mediação entre as vozes do 

passado e as nossas vivências, históricas. Assim, deixa-se de existir um preconceito orientado 

a partir do outro, pois a legitimidade do conhecimento passa a ser de reciprocidade entre a 

pluralidade do outro e a história do sujeito. Daí também a importância de o sujeito conhecer a 

si para estabelecer a relação com o outro de modo a evitar o preconceito. 

Toda essa discussão sobre legitimidade nos é cara quando discutimos o fazer 

experiência a partir da leitura do literário. A relação do leitor com o texto é circundada pelo 

preconceito, seja ele positivo ou negativo, como já destacamos, pois a compreensão não está 

totalmente livre de preconceitos (GADAMER, 2016). Cabe ao leitor, consciente disso, buscar 

maneiras de escapar dessas armadilhas que impedem que faça uma experiência com a leitura, 

no nosso caso, a leitura do literário. 
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Um juízo sobre um texto literário, constituído por uma autoridade reconhecida de 

tradição histórica do leitor, que não é questionado no momento do fazer uma experiência a 

partir da leitura do literário, pode impossibilitar o encontro ou fazer o leitor buscar na leitura 

apenas validações para seus próprios valores. Contudo, como vimos, os projetos prévios de 

leitura são importantes para que, durante a leitura, haja o choque, o espanto, o diferente, o 

arrebatamento, e, assim, movimentar o leitor na busca da compreensão do texto, reelaborando 

novos projetos prévios de leitura. 

As reflexões de Gadamer (2016) ampliam o nosso conceito no que se refere ao sujeito 

da experiência. Afirmamos anteriormente que são os saberes vindo das experiências que 

possibilitam que nos conheçamos melhor, e, agora, acrescentamos que elas não ocorrem se não 

nos reconhecemos em nossas potencialidades e em nossos preconceitos, no que temos de 

passional (MAFFESOLI, 2005). É nisso que, no nosso entender, se encontra o fazer uma 

experiência a partir da leitura do literário. 

3.3 MAFFESOLI E A EXPERIÊNCIA SENSÍVEL 

Até este momento, buscamos tematizar o conceito de experiência em um paralelo com 

o fazer uma experiência a partir da leitura do literário, tratando-a como encontro do leitor com 

a leitura, em uma relação em que sensibilidade e razão não estejam apartadas. Além disso, que 

o leitor ao fazê-la conheça a si e se reconheça em sua passionalidade. Buscamos, em Maffesoli 

(2005), compreender essa passionalidade ao fazer a experiência, isto é, aquilo que desperta no 

leitor paixão, aquilo que há de onírico, lúdico e afetual no seu encontro com a leitura do literário. 

E, assim, alargar um pouco mais as possibilidades em uma proposta que considere que o leitor 

esteja organicamente ligado à vida. 

Uma abordagem orgânica de compreender os fenômenos remete para o vivido, àquilo 

que dá força e anima, àquilo que reúne e conjuga coisas díspares, que encarna no sujeito vivente. 

Estar organicamente ligado à vida é perceber a reversibilidade das coisas, a incompletude do 

ser, a contradição como parte do vivido, o politeísmo dos valores, a busca pela harmonia 

conflitual na existência e não neutralidade de posição; por fim, a valorização das coisas da vida, 

do sensível e da convivência comunitária. 

O leitor do literário nessa abordagem não se contenta com a leitura do deleite, 

confortável. Busca uma leitura provocativa, desafiadora, na qual possa penetrar, atravessar, 

desvelar... E encharcado, transbordante, encarnado dessa leitura relaciona-se com a vida, com 

o outro. 
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Maffesoli (2005) discute o conceito de experiência sensível relacionando-a ao vivido, 

isto é, articulada a uma sabedoria do senso comum, um saber que tem sua validade na sua 

própria maneira de ser e de pensar, que basta por si e que se expressa pela intuição e pelo uso 

da metáfora na busca de atingir o coração das coisas, se atendo aos aspectos concretos do 

fenômenos, à intensidade do que é vivido. 

 Este saber foi por muito tempo distanciado ou mesmo ignorado pelo discurso científico, 

por ser considerado “uma debilidade popular” (MAFFESOLI, 2005, p. 161). Contudo, para 

compreender essa sociedade complexa e dinâmica, em que tudo parece relativo e dominado 

pela “pós-verdade”21, é relevante voltarmos nosso olhar às coisas como são, em um apego ao 

concreto, ao que é do cotidiano, que repousa sobre o compartilhamento das emoções e dos 

afetos (MAFFESOLI, 2005), que constituem o saber do senso comum. 

 Este saber força-nos a superar o individualismo teórico que marca a modernidade, em 

que somos guiados pelo que pensam de nós e não pelos nossos pensamentos, em uma lógica da 

dominação (MAFFESOLI, 2005), alicerçada na ideia de um progresso a ser conquistado para 

uma sociedade justa e perfeita no futuro - lógica que passou a determinar o que devemos ter ou 

fazer.  

Gadamer já nos alertou da importância de uma razão própria que nos libertasse de uma 

autoridade que exige uma obediência cega. O que Maffesoli nos propõe agora é a valorização 

do saber do senso comum que nos encaminha para uma razão interna, encarnada em uma 

vivência coletiva, no presente, no hoje, no acontecimento, fecunda de emoção, de paixão, de 

desejos, de conflitos, de contradições, de elementos próprios da vida difíceis de serem negados. 

A vivência por meio de uma experiência sensível, vista fora desta lógica de dominação, 

busca aspectos instituintes das coisas de forma a distinguir aquilo que lhe é inerente: os afetos, 

as emoções, os desejos, elementos do fazer cotidiano com significações passageiras no 

momento do acontecimento, mas que perduram como totalidade na vida, isto é, o antigo que se 

renova e torna-se atual, pequenos pedaços de nada que formam a tessitura social. 

 Esses elementos, desconsiderados pela ciência moderna, voltam com força na pós-

modernidade pela própria ciência. As ditas “ciências duras” trazem à baila, com as descobertas 

do século XX, a imaginação, a desordem, a falseabilidade, a reversibilidade, a incerteza, marcas 

                                                 
21 “post-truth” – Palavra eleita pelo Oxford Dictionaries, departamento da Universidade de Oxford, responsável 
pela elaboração de dicionários, e definida como um substantivo “[...] que se relaciona ou denota circunstâncias nas 
quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças 
pessoais” (PRIOLLI, 2017, n.p.). 
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da vivência humana, que solicitam ser reconhecidas e encaradas sem preconceitos, como já 

sinalizaram Heidegger (2011) e Gadamer (2016). 

Diante de toda essa movência nos modos de ser e de viver, o melhor caminho parece ser 

aquele indicado pelas próprias situações, na busca de um consenso que surge da discussão e 

não de uma lógica do dever-ser, isto é, uma lógica pré-determinada o modo como devemos 

realizar as coisas. É da reflexão entre os sujeitos sobre a vivência que surge algo prospectivo e 

a possibilidade do ressurgimento comunitário. 

 Experienciar juntos emoções comuns, pois, assim, encarnamos o mundo e somos 

encarnados por ele, nos constituímos como em um corpo animado (MAFFESOLI, 2005), um 

corpo que se constitui na contradição, que alia razão e emoção, sensível e inteligível. O que nos 

chama atenção nessa proposta de experiência sensível é que ela considera um saber encarnado 

de revalorização da vida concreta, cotidiana, do espaço “como fator de socialidade” 

(MAFFESOLI, 2005, p. 163), isto é, da valorização do estar-junto, do compartilhar e de 

constituição de vínculos, sem excluir o rigor de suas reflexões.  

Se a experiência como encontro considerava o outro e o sujeito da experiência em toda 

sua passionalidade, o que nos sugere Maffesoli (2005) é que dela surge um saber encarnado que 

repercute na vida. Fazer uma experiência com a leitura do literário, então, não é algo isolado de 

um indivíduo hedonista, que lê para sua satisfação pessoal, mas, sim, de um leitor que, por tê-

la encarnado, transborda a leitura do literário, a repercute em saberes, modos de ser e de ver a 

vida e se relacionar com o outro, assim amplia suas vivências e posteriores experiências. Daí a 

importância de restituir a esse saber seu valor e assumi-lo intelectualmente para a constituição 

de uma razão sensível que não nega as exigências de um rigor reflexivo na busca da 

compreensão sobre as coisas, e não se esquece onde estão suas raízes e legitimidade: a 

sensibilidade. 

A razão sensível busca manter-se próxima aos fenômenos sociais concretos, vistos a 

partir do que se apresentam, sem que sejam buscados modelos preestabelecidos para encaixá-

los. Esse saber tem um olhar acariciante para o mundo como ele é. É um saber enraizado 

constituído pelo que há de emocional e afetual nas relações que travamos com o outro na vida 

em sociedade. É orgânico porque faz parte do movimento de conhecer, ele é causa e efeito da 

vida em sociedade. 

 Se, para racionalismo moderno, só faz sentido o saber que tem uma finalidade e que 

repousa na razão intelectual sobre o que é de formal, separado das pessoas e das coisas, este 

saber enraizado, traz um sentimento de pertença e de valorização das coisas e do presente. É 

um saber incorporado que, de geração em geração, foi se constituindo em um estar-junto 
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(MAFESSOLI, 2005) com o outro que se apresenta de forma concreta nas expressões do 

cotidiano, nas manifestações do senso comum que fundam a dinâmica de toda sociedade. 

 Este estar-junto se expressa nas relações que envolvem o leitor e a leitura do literário, o 

qual foi cultivado durante os seminários de literatura. A disposição das cadeiras e das carteiras 

da sala era organizada de maneira que todos se vissem enquanto falavam. Um momento de 

conversa era possibilitado, enquanto lanchávamos, para que pudéssemos estabelecer laços de 

afetividade com os colegas. Todos podiam se manifestar e eram respeitados em suas 

manifestações. Comemoravam-se as vitórias e as descobertas conseguidas com as leituras ou 

com os fatos da vida. Todo esse movimento acabou por criar vínculos que ultrapassaram a sala 

de aula e as atividades do seminário e fortaleceram o desejo de estar-junto. 

Outra expressão do estar-junto são os grupos e saraus de leitura, momentos que leitores 

buscam compartilhar suas descobertas com o texto e, também, compartilhar momentos de 

prazer com o outro. Outrossim, o estar-junto se apresentou em nossa pesquisa quando os leitores 

narraram o desejo de compartilhar com alguém a leitura que fizeram, mesmo que fosse com seu 

gato de estimação, como veremos no terceiro Caderno de Viagem que compõe este trabalho. 

Sem ir muito além, diremos que em um mundo em que são cada vez mais raros os espaços de 

compartilhar com o outro as coisas da vida, os animais de estimação acabam, muitas vezes, por 

aplacar o desejo de estar-junto. 

O estar-junto é a expressão para a constituição de um saber sensível oriundo do fazer da 

experiência, pois traz consigo a paixão e a emoção humana, por muito tempo, como já 

apontamos recalcada. Contudo, nem por isso abdica do intelecto; muito pelo contrário, diante 

da complexidade do tempo em que vivemos, em um intrincado mundo de conceitos previamente 

elaborados, distante do vivido, buscar compreender as coisas como elas são e o que tem de 

encarnado possibilita que ampliemos nossos sentidos e o olhar para a vida.  

Essa experiência sensível, para Maffesoli, dá origem a um saber dionisíaco. Nós, por 

considerarmos que ao fazermos uma experiência o sensível e o inteligível estão juntos, 

entendemos toda experiência sensível, e, como esse saber está no sujeito da experiência, 

chamaremos de saber encarnado.  Um saber encarnado que coloca o sujeito organicamente na 

vizinhança do seu objeto de estudo, recusa a separação da sensibilidade e da razão, reconhece 

que a paixão faz parte da vida social, coloca-se em ação de forma empática com o outro e deixa 

de lado as visões impositivas do pensamento puramente racional, pois entende que as coisas do 

viver não são díspares, que “no viver tudo cabe” (ROSA, 2006, p. 69). 

Entendemos que uma experiência a partir da leitura do literário ocorre quando o leitor 

valoriza a sensibilidade intelectual no ato de ler, como também percebe a leitura como 
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possibilidade de contato com toda a sensibilidade que transborda nas relações sociais. Há, na 

leitura do literário, como nas relações sociais, elementos que não podem ser descritos como da 

razão ou do sensível, eles podem ser um misto das duas e cabe àquela sensibilidade percebê-

los. Ao fazermos uma experiência, seja ela com a leitura do literário, com o outro, com o mundo, 

há o sensual, o sensível, a paixão, a dor, as alegrias, os prazeres, os desprazeres, com os quais 

somos confrontados e que uma sensibilidade intelectual pode nos ajudar a compreendê-los.  

Esse fazer, tanto na leitura do literário como nas relações que estabelecemos com o outro 

a partir dela, busca conhecer as coisas como arte que sensualiza o pensamento, isto é, damos-

lhe vida, cor, substância, aproximamo-lo da criação poética. Esse saber poético torna-se uma 

das possibilidades de análise social e de compreensão das relações que existem nas experiências 

que fazemos, inclusive com a leitura do literário. 

Até o momento, tematizamos o conceito de experiência e a possibilidade do fazer uma 

experiência a partir da leitura do literário. Para alargarmos um pouco mais as possibilidades 

desse fazer, debruçamo-nos nos escritos de Barthes, em especial em seu livro S/Z, por 

considerarmos que esse texto narra uma experiência a partir da leitura do literário, e, no texto 

Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (2016a, 2016b), buscamos inspiração para, 

junto a Barthes, desvelar a constituição do leitor encarnado.   

3.4 BARTHES E CERVANTES: O FAZER UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DA LEITURA 
DO LITERÁRIO E O LEITOR ENCARNADO 

Após percorrermos o caminho que tematizou o conceito de experiência, acompanhados 

de nossos guias Heidegger, Gadamer e Maffesoli, pudemos ampliar nosso entendimento e 

considerarmos que experiência se faz, pois é um movimento de encontro com o outro, seja ele 

uma pessoa, um objeto, um local. O momento do encontro requer do sujeito uma sensibilidade 

intelectual, auto compreensão e disponibilidade para ouvir o outro do modo pelo qual ele se 

apresenta, e, desse encontro, se constitui um saber encarnado organicamente ligado à vida, que 

nos acompanha. 

Esse saber também emerge no fazer uma experiência a partir da leitura do literário, em 

que o leitor encontra com o texto, na leitura. A leitura do literário é, assim, o campo que en-

caminha o leitor no fazer experiências, envolto daquela sensibilidade e de um olhar acariciante, 

que se dispõe a reelaborar seus projetos prévios de leitura partindo da escuta do que emerge do 

seu encontro com cada texto que lê. Nesse caminhar, um saber alicerçado no sensível e no 

inteligível repercute e encana em si, e, assim, se constitui um leitor encarnado. Contudo, como 

se apresenta esse caminho? Quais os movimentos que o leitor traça nesse caminhar? Buscamos, 
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na experiência de Barthes com Sarrasine de Honoré de Balzac, desvelar esse movimento. 

Entretanto, antes, visitemos Dom Quixote de la Mancha... 

Depois de todas as aventuras que viveu acreditando ser um cavaleiro andante, seja por 

melancolias ou dissabores da vida, como atestou-lhe o médico, Dom Quixote está no seu leito 

de morte. Pressentindo que seu fim se aproxima, chama a todos os amigos para se despedir. 

Afirma que não quer morrer como um louco e que, por misericórdia divina, voltou a ter juízo, 

mas isso não redime seus pecados. Quando a sobrinha lhe pergunta que pecados foram esses, 

em resposta faz a seguinte afirmação:  

Tenho juízo já, livre e claro, sem as sombras caliginosas da ignorância que sobre ele me 
puseram minhas amargas e contínuas leituras dos detestáveis livros de cavalarias. Já lhes 
conheço os disparates e engodos, e só me pesa que este desengano chegasse tão tarde, 
sem me dar tempo para fazer alguma compensação, lendo outros que sejam luz da alma. 
(CERVANTES, 2016b, p. 568). 

Dom Quixote manteve uma relação com o texto, na leitura, que não possibilitou o 

choque, o espanto, o desengano que o arrebatasse como ocorre no fazer da experiência em que 

o  leitor questiona seu projeto prévio de leitura para não ser levado unicamente por suas 

interpretações, e assim, cometer o mesmo engodo do Dom Quixote, que, por desejar tanto ser 

um cavaleiro andante, se fechou nas suas próprias reflexões impossibilitando sua experiência 

com a leitura.  

Já em S/Z, Barthes (1999) descreve não só seu encontro com Sarrasine, como também 

todo o trajeto reflexivo e as relações que traçou ao deslizar no texto. S/Z se constituiu assim no 

seu texto-leitura, isto é, os registros dos fluxos de ideias, excitações e associações que a leitura 

possibilitou, além de autoquestionamentos para  não se deixar levar por seus projetos próprios 

de leitura, em uma tentativa de captar a sua forma ou ainda constituir uma teoria da leitura 

(BARTHES, 2012). 

Em Dom Quixote, seus parentes e amigos, aproveitando-se que ele dormia depois de 

voltar de uma de suas viagens como cavaleiro andante, todo ferido, resolveram queimar seus 

livros pois sua sobrinha responsabilizou as leituras de cavalaria pelo estado do tio. Durante a 

seleção dos livros que seriam queimados, um dos amigos pede que um livro seja salvo, já que 

é uma “raridade”. Outro quando encontra um texto de Homero pede para que seja guardado: 

Este livro, senhor compadre, tem autoridade por dois motivos: porque é por si muito 
bom, segundo, porque se diz que foi composto por um discreto rei de Portugal [...] os 
argumentos são claros, corteses, guardando e mirando o decoro de quem fala, com 
muita propriedade e inteligência [...] mas que pereçam todos os outros sem mais 
delongas. (CERVANTES, 2016a, p. 124). 
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Cervantes, nesse fragmento, leva-nos a pensar no leitor que busca a legitimidade do 

texto por sua filiação. Já o leitor encarnado ciente de que nem o autor e nem sua história que 

dão vida a leitura, busca no texto os sentidos que emergem. Barthes, em S/Z, não buscou falar 

de Balzac, nem descreve fatos históricos de sua vida pessoal, ou uma análise psicológica de 

seus personagens, muito menos uma análise sociológica da história; por fim, não buscou algo 

fora do texto, como um segredo escondido no qual o leitor sai à caça. Seu trabalho explorou o 

que nele surgia. O leitor encarnado reflete sobre aquilo que surge quando, diante do texto, por 

alguns instantes, suspende a leitura, como se cortasse o texto. Levanta a cabeça e pensa sobre 

o algo que o despertou, o incomodou ou é estranho ao seu projeto prévio de leitura. E foi esse 

movimento que Barthes descreveu a partir de Sarrasine. 

A leitura do literário como experiência, é assim, uma leitura desejante (BARTHES, 

2012), resultado de um trabalho de corpo do leitor na relação com o texto, em que o texto faz o 

corpo trabalhar aos chamados dos signos. Esse trabalho envolve uma ação corpórea 

(HEIDEGGER, 2011), não só mental, de proximitude com o objeto que transporta o texto, seja 

ele um livro, um tablet, um e-book, de mãos que viram as páginas, dos olhos que persegue as 

letras, do conforto do corpo, em uma cadeira, sofá, cama, rede, banco de praça, transporte 

coletivo; como também, das emoções suscitadas diante do lido, emoções que geram sorrisos, 

lágrimas, que estão presentes, misturadas e enroladas no desvelar dos signos. 

Mais ainda, o leitor que faz uma experiência a partir da leitura do literário tem uma 

relação dual com a leitura, de um lado apaixonado e de outro um místico (BARTHES, 2012). 

Apaixonado porque o leitor se entrega, se refugia, se deleita ao ler, como também místico já 

que se desliga da realidade, se reporta para um mundo imaginário só seu.  

São essas as experiências a partir da leitura do literário: 1) concorrente porque faz o 

leitor se evadir e se alienar da realidade para dentro de si e ao mesmo tempo querer estar junto 

a outros leitores compartilhando suas leituras desejantes; 2) antagônica já que traz  em si um 

leitor ensimesmado e ao mesmo tempo solidário; e 3) complementar, pois coloca o leitor na 

tensão entre seus desejos pessoais e os constituídos organicamente na relação com ou outro. O 

leitor encarnado lê, experienciando o texto. 

A maneira pela qual Barthes fez uma experiência a partir da leitura de Sarrasine foi 

desvelando as vozes do texto, as quais detalhamos quando tratamos da forma que adentramos 

nos textos tutores. Para ampliarmos o que já discutimos, essas vozes são como um suplemento 

de sentidos (BARTHES, 2012) que, se por um lado, atuam como guias que en-caminham o 

leitor, pela leitura, colocando seu corpo em movimento; por outro, possibilitam, um movimento 

reversível em que o leitor se revele em sua sensibilidade intelectual, atuando no desvelar do 
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texto. Graças a esse movimento se tornou possível, também, utilizá-las como método de análise 

na pesquisa.  

No fazer uma experiência com a leitura do literário, os sentidos dados pelo leitor a essas 

vozes não são classificações, mas marcas do seu movimento. Não há hierarquizações, nem 

níveis de leitura, talvez em alguns casos superposições de relações, pois estão intimamente 

relacionadas ao momento do seu encontro com o texto, com aquela trama de vozes que já nos 

referimos. 

Voltando a Dom Quixote, lê-lo é um desafio. Não pela quantidade de páginas, pois, à 

medida que adentramos no texto e desvelamos suas dobras, vamos nos apaixonando pelo 

Cavaleiro da Triste Figura e sua maneira romântica e louca de perceber a realidade e o gosto 

pela leitura; por Sancho e sua dedicação e carinho ao cavaleiro andante e seu olhar, muitas 

vezes, cético sobre o vivido, e, também, por mulheres fortes e empoderadas como  Marcela, 

que, ao ser apontada como responsável pelo suicídio de um pastor por ela apaixonado, tem a 

ousadia de questionar: 

Fez-me o céu formosa, segundo vós outros dizeis, e de tal maneira, que não podeis 
deixar de amar-me a formosura; e pelo amor que me votais, dizeis, e até quereis que 
eu esteja obrigada a amar-vos. Sei, com  natural entendimento que Deus me deu, que 
todos formoso é amável, mas não compreendo a razão por que há de estar obrigado o 
que é amado por formoso a amar a que o ama [...] por que quereis submeter minha 
vontade pela força, obrigada só por dizerdes que me queres bem? Se não, respondei-
me: se em vez de bela, me fizesse o céu feia, fora justo que que queixasse de vós, por 
não me amardes? (CERVANTES, 2016a, p. 185). 

Marcela faz-nos refletir sobre a submissão a um padrão, a um valor moral, à decisão de 

um grupo, aos desejos do outro e o quanto isso é cruel e incoerente. São essas e tantas outras 

passagens que possibilitam ao leitor questionar-se sobre o que está determinado, a refletir sobre 

sua relação com as coisas do cotidiano, a buscar alternativas a conflitos internos, emergindo, 

muitas vezes, o desejo de adiar a leitura, diante dos dilemas internos que pode propiciar. Esse 

é um desafio do texto, mas a leitura de Dom Quixote é ainda mais complexa. 

Sua leitura é repleta de engastes, de digressões, de redes de relações, de possibilidades 

de interação e de interpretação; enfim, são tantas vozes que emergem, provocando, 

desestabilizando, instigando o leitor, que uma única leitura se torna insuficiente para desvelar 

a obra. Há, na leitura de textos literários, como o de Cervantes, uma energia digressiva 

(BARTHES, 2012) que pertence a uma lógica racional no momento que instiga o leitor a 

realizar deduções, buscar relações, que o prende ao texto, concomitante a uma lógica simbólica 

de associação de ideias, sentimentos, imagens que o levam para fora do texto. Essas duas lógicas 

digressivas trabalham, como já afirmamos, em uma tensão concorrente e complementar. Não 
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há leituras sensíveis ou inteligíveis. Há, sim, um jogo entre leitor e texto em que ambas se 

manifestam. Quando o leitor entra nesse jogo, em um movimento de ir e vir, em que ora os 

olhos se fixam nas palavras, ora nas nuvens, ele se releva, se desvela, entra e sai entre uma 

dobra e outra do texto, o leitor se entrega e uma leitura fruitiva acontece (BARTHES, 2013c). 

Para expandirmos o que já dissemos sobre o termo jogo, consideramos a polissemia que 

o termo na língua francesa apresenta, pois o verbo “jouer”, de forma transitiva, está relacionado 

ao fazer parte de algo, de representar (mettre em jeu, interpréter avec un instrument, représenter 

une oeuvre dramatique22),  de forma intransitiva de praticar um jogo e também de espaço entre 

coisas (faire jouer la clé dans la serrure23). Assim, o jogo entre o leitor e o texto ocorre quando 

o texto joga entre suas dobras, sua pluralidade de sentidos e de possibilidades, o leitor joga com 

ele em busca disso, e se joga no texto em uma leitura desejante, que envolve corpo, paixão e 

imaginário. Na leitura do literário, o jogo é como um emaranhado de fios (as vozes do texto), 

em uma trama, no qual o leitor se joga em busca de sentido, de nomear e renomear a cada 

puxada de fio. 

Com fito de exemplificar como esse jogo acontece, abrimos um parêntese para 

trazermos um fragmento do depoimento de Bianca Ramoneda, leitora de Clarice Lispector, no 

livro Clarice na cabeceira24. Após ler: “- O mundo parece chato mas eu sei que não é” - primeira 

frase da crônica Come, meu filho, de Clarice Lispector – Bianca diz: 

Mordi a isca. Como um peixe faminto e distraído, abocanhei a primeira frase. [...] Que 
alivio... Ela confessa isso sem pudor e me liberta para dizer – ao menos para mim 
mesma com sinceridade – que também acho o mundo muitas vezes chato, muito chato. 
Melhor, Clarice me presenteava com o salvo-conduto dado pela grata existência das 
antíteses (ou paradoxos?): o mundo poder ser chato sem ser. Então continuei a ler a 
crônica e tive a surpresa de descobrir que chato era o contrário de redondo e não o que 
eu pensava. Senti vergonha. Senti burrice. Senti ingratidão para com o mundo – que 
não era nada chato comigo -, ao qual devo tanto de minha alegria e espanto. [...]. O 
mundo pode mesmo parecer chato de vez em quando. Mas quando leio Clarice, 
lembro que sei que ele não é. (RAMONEDA, 2010, p. 21-22). 

 Nesse depoimento, é possível perceber o jogo de sentidos que Clarice constrói em seu 

texto e que a leitora Bianca, distraída, em uma primeira leitura, é fisgada. Bianca dá um sentido 

ao termo “chato”, vagueia nele, passa a fazer relações com sua vida, nomeia sentimentos e 

emoções, percebe a voz do símbolo que trabalha com as antíteses e paradoxos, para logo em 

seguida ser arrebatada pelo inesperado. Não era o sentido que havia dado! E vem o 

                                                 
22 Em uma tradução livre: se colocar em ação, tocar um instrumento, atuar em uma obra dramática. 
23 A chave joga na fechadura. 
24 MONTERO, Tereza (org.) Clarice na cabeceira: crônicas/Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 
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deslocamento... novas emoções... a busca de outros sentidos e relações e, assim, jogando com 

o texto, Bianca amplia seus sentidos na sua relação com a leitura e com a vida. 

Alargando um pouco mais o olhar barthesiano sobre o jogo, compreendemos que o fazer 

uma experiência a partir da leitura do literário se dá no jogo e pelo jogo do leitor com o texto, 

nesse desvelar de sentidos que fez Bianca. O leitor que faz essa experiência, ao aceita jogar, em 

um duplo movimento de entrar no texto e deixar que o texto adentre em si, a leitura vai se 

encarnando. 

E agora, voltando às primeiras palavras de Dom Quixote, o leitor joga, buscando 

sombras caliginosas, sentindo as contínuas leituras sejam elas amargas e detestáveis ou 

prazerosas a ponto de lhe trazer luz a alma. Estas o atravessam, o desestabilizam e, nele, 

encarnam; e o leitor se joga para conhecer os disparates e engodos, desejando ter tempo 

suficiente para fazer outras experiências. Assim, fazer uma experiência a partir da leitura do 

literário se apresenta como possibilidade de o leitor ampliar seus sentidos já que cada leitura é 

um novo jogo que se apresenta. 

Para ampliar nosso conceito de experiência a partir da leitura do literário destacamos a 

narrativa de Sancho em resposta a sua esposa Joana, após voltar das viagens com seu amo. A 

esposa desejosa de saber os benefícios que o marido trouxe de tal viagem obteve a seguinte 

resposta: 

Só te direi, de passagem, que não há coisa mais gostosa no mundo que ser um homem 
honrado escudeiro de um cavaleiro andante buscador de aventuras. É bem verdade 
que a maioria das que se acham não saem lá muito ao nosso gosto, porque, de cem 
que se encontram, 99 costumam sair à avessas e torcidas. Sei-o eu por experiência, 
porque de algumas saí manteado e de outras moído; mas, como tudo isso, linda coisa 
é esperar os acontecimentos atravessando montes, esquadrinhando selvas, pisando 
rochas, visitando castelos, pousando em tabernas, à discrição, sem pagar; que o diabo 
leve o dinheiro! (CERVANTES, 2016, p. 584). 

 Fazer uma experiência a partir da leitura do literário é como nos descreve Sancho. 

Diante da aventura que é a leitura do literário, nem todas serão experiências, nem todas as 

leituras podem sair lá muito ao nosso gosto, muitas podem ser às avessas e torcidas. No entanto, 

aquelas nas quais saímos manteados e moídos possibilitam acontecimentos que nos atravessam 

e, nos quais, sentimos esquadrinhando selvas, pisando rochas, visitando castelos, pousando em 

tabernas, à discrição, sem pagar; que o diabo leve o dinheiro! Essas são experiências!  

Uma experiência encarnada possibilita ao leitor encontros que tornam a vida mais 

gostosa. A leitura que encarna se concretiza na vida, nas pequenas coisas que nos fazem sentir 

parte de algo, que nos mantém em comunhão com as pessoas e com as coisas. O leitor encarnado 
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transborda de si, ultrapassa as margens que delineiam e afastam-nos das coisas, busca o sabor 

da aventura de viver.  

Assim, encerramos este capítulo, no qual buscamos ampliar a tematização sobre 

conceito de experiência, o fazer uma experiência a partir da leitura do literário e a constituição 

de um leitor encarnado. Não por coincidências nossos quatro guias utilizaram como 

metodologia uma aproximação com a arte para nos apresentarem seus conceitos, pois, 

parafraseando Heidegger (2011), a arte pensa, com a arte pensamos! 

Se a obra de Tiziano, no início deste capítulo, propiciou que refletíssemos sobre o que 

agora sabemos – o fazer experiência a partir da leitura do literário possibilita que um leitor 

encarnado se constitua –, são com as palavras de Dante (ALIGHIERI, 2017b, p. 196), ao se 

despedir de Virgílio antes de entrar no céu, que o encerramos: 

 

Uma só miga de sangue não me resta que não trema: 

reconheço os sinais da chama antiga25 
 

Alighieri buscou um grande poeta da história, Virgílio, como guia de seu personagem 

Dante no trajeto do inferno ao paraíso, nos mostrando o valor “da chama antiga” para clarear 

caminhos e que viagens densas demandam de bons guias. Os aqui escolhidos, entendemos, 

possibilitaram que ampliássemos e desvelássemos caminhos e conceitos. Nos capítulos que se 

seguem, imersos nos saberes até aqui constituídos, buscamos descrever os elementos sensíveis 

(lúdicos, oníricos e afetuais) que repercutiram, ampliaram os sentidos de Sofia, Alice, Eleonora, 

Marcela, Matilda, Clarissa, Marilyn, Lizzy, Halla, Francisco e Aureliano, e a possibilidade de 

terem se tornado encarnados nas suas narrativas de leitores do literário. 

  

                                                 
25 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia – Purgatório. Tradução Italo Eugenio Mauro. 4. ed. São Paulo: 34. 
2017.   
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4 CADERNO DE VIAGEM I: AS LEITORAS DE JOINVILLE 

 
 Em nossa viagem, em busca de compreender como fazer uma experiência a partir 

da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos e o constitui um leitor 

encarnado, ouvimos o grupo de três leitoras do literário que atuam no PROLER e no PROLIJ 

com sede na UNIVILLE de Joinville. Neste caderno de viagem, trazemos os registros do 

encontro com essas leitoras.  

Para iniciarmos nossa conversa, trazemos La Comédie Humanie (Figuras 8 e 9), uma 

estátua em mármore de dois metros e quarenta e cinco centímetros de altura26, exposta no Musée 

d’Orsay, Paris, França. Ao entrarmos pela porta principal do museu, caminhando ou, melhor, 

deslizando diante da multiplicidade de sentidos que o espaço nos possibilita, em direção 

                                                 
26 Dados disponíveis em: <http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-
oeuvres/notice.html?nnumid=005854>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 8 - La Comédie Humanie, de Ernest Christophe 
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contrária ao grande relógio, no primeiro piso, à esquerda, encontramos essa estátua que impacta, 

antes de tudo, por seu tamanho e riqueza de detalhes. Quando a observamos melhor, 

percebemos a dualidade da personagem retratada.  

Ao olharmos La Comédie Humanie de frente, percebemos uma jovem com um meio 

sorriso, olhando atentamente o que ocorre a sua frente. No entanto, quando caminhamos alguns 

passos a seu lado, percebemos que algo muda.       

                                                                                                                       
Aquele meio sorriso e aquele olhar atento não passam de uma máscara que oculta a face 

da jovem que parece displicente com o olhar em outro lugar.  

No encontro que tivemos com o grupo de leitoras de nossa pesquisa, buscamos ouvi-

las, tendo como premissa, como nos aponta Heidegger (2011), que o ser no momento do 

encontro não apresenta sua totalidade, mas uma faceta de si, como a jovem retratada em La 

Comédie Humaine. Na interpretação das narrativas que iniciamos neste Caderno, mediamos 

Figura 9 - La Comédie Humanie, de Ernest 
Christophe 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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nosso olhar entendendo que as leitoras que nelas se apresentam são pessoas multifacetadas e 

buscam nos apresentar o melhor de si e de suas lembranças. Aquilo que nos ocultam ou deixam 

nas entrelinhas ocorre muito mais por duplicidade27 do que para mascarar uma realidade. 

4.1 O TEXTO-LEITURA 

 Buscamos, neste texto-leitura, isto é, nesta escrita de nossa leitura, aquele olhar 

acariciante e deslizamos sobre as narrativas de modo a destacar e refletir sobre as vozes que 

delas emergiram, além de descrever os elementos sensíveis (lúdicos, oníricos e afetuais) que 

repercutiram, ampliaram os sentidos e se tornaram encarnados nas narrativas dessas leitoras, 

tendo como guias Heidegger (2011), Gadamer (2016), Maffesoli (2000, 2005) e Barthes (1999, 

2012), Barthes e Compagnon (1987). As leitoras que ouviremos neste caderno de viagem são: 

Sofia, Alice e Eleonora.  

 

Vozes 

Nossa conversa iniciou logo após a apresentação do fragmento do filme Minhas tardes 

com Marguerite. Sofia foi a primeira a compartilhar com as colegas qual a parte do filme se 

identificou com sua história de leitora. 

(1a) [...] acho que pela vontade de aprender a ler, assim, que ele tem, ele tem essa vontade. 

A primeira questão que nos colocamos diante dessa afirmação de Sofia é: Por que ela 

se identifica com o personagem pela vontade de ler? [ Enigma 1: (assunto) o que levou Sofia 

a ler?], esse enigma será nos revelado na lexia (48a).  

 

                                                 
27 Para Maffesoli (2001), a duplicidade é uma maneira, mais ou menos consciente, de sobreviver às imposições 
sociais, de integrar-se e ser aceito nos grupos, de não se confrontar com aquilo que pode lhe causar prejuízo e que 
sem a qual seria muito mais difícil o convívio cotidiano com o outro. 

A Voz da Verdade, representada pelo símbolo ,!centra-se em um enigma que se 
estende durante o texto. Esse enigma, que é como um fio que percorre a malha do 
texto, inicia-se com um “assunto”, o tema do enigma; que vai se tecendo em outros 
pontos, que aqui chamaremos de “situação ou resposta suspensa” quando surgir um 
questionamento com relação ao enigma; “formulação”, o enigma apresenta-se com 
mais detalhes; “logro/equívoco”, em que há uma indicação de resolução mas não sua 
conclusão; “explicação”, o enigma é explicado; “conclusão”, o fim do enigma. Nem 
todo enigma terá todos esses pontos, outros se alongam mais no texto, mas buscamos 
marcar aqueles que identificamos. Como temos várias narrativas, vários enigmas 
surgiram e foram identificados de acordo com a ordem que emergiram. 
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(2a) [...] mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns bloqueios né, ele não sabe como... que vem lá da 
infância... não sabe como contornar isso [...]. 

 Há um outro ponto pelo qual Sofia identifica-se: alguns “bloqueios” que vêm da 

infância. Por que ela escolheu a infância do personagem para apontar esses bloqueios? Ela 

destaca que são bloqueios que ele não sabe contornar. Que bloqueios foram esses? Por que na 

infância [  Enigma 1: (resposta suspensa): Bloqueios]. Os movimentos de identificação que 

traçamos entre nós e as coisas envolvem a maneira como as compreendemos e as relações que 

estabelecemos entre elas. Estas são múltiplas e referem-se à cada sujeito e aos saberes 

adquiridos no decorrer de sua vida. Cada sujeito é tocado de uma maneira, no caso das artes, 

como o cinema ou a literatura, talvez o que nos atraia se estabelece por “[...] um vínculo de 

coincidências” (MANGUEL, 2005, p. 25). Se entendermos assim, quais vínculos de 

coincidências estariam envolvidos entre Sofia – mas não só ela, os outros participantes da 

pesquisa também – e o fragmento do filme que a levou aos termos “vontade de aprender” e 

“bloqueios”?   

(3a) [...] então, essa vontade me lembra quando eu era pequena, que eu tinha muita vontade de 
aprender a ler. 

A questão começa a ser esclarecida. Sofia relembra quando pequena [  Cronológica: 

infância]  

 

Sofia, sentia vontade de aprender a ler. [  Enigma 1: (explicação): vontade de 

aprender]. Parece-nos que o gosto pela leitura, em Sofia, surge neste período. Petit (2012) 

considera a infância um momento importante para que a criança adquira o gosto pela leitura, 

pois é, nesse momento, que estamos mais abertos a “[...] descobertas das palavras, das histórias, 

dos livros ou dos objetos amados” (PETIT, 2012, p. 52) que nos são apresentados e, também, 

o momento para sermos despertados para o sensível, o intelectual e o estético. Nesse momento 

de grandes descobertas, ficam, em nossas memórias afetivas, lembranças que são suscitadas 

quando somos provocados, como ocorreu com Sofia. É também o início de nossa vida social, 

quando passamos a ser aceitos em algum grupo, de participar e compartilhar com o outro [

ser aceito]. Essa mesma voz veremos se repetir na narrativa de Eleonora (7a). 

A Voz da Ciência, representada pelo símbolo   é parte de corpus de 
saberes constituídos por uma autoridade científica, moral, social, histórica, 
psicológica, etc., e surge na narrativa para fundamentar um raciocínio ou 
emprestar sua autoridade aos sentimentos. 
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(4a) [...] porque eu via as pessoas lendo e tinha essa curiosidade. 

Sofia tinha vontade de aprender a ler porque via as pessoas ao seu redor lendo e isso lhe 

provocava curiosidade [ Enigma 1: (formulação) curiosidade]. Contudo, ela não nos esclarece 

porque ficava curiosa e nem quem seriam as pessoas que liam, nem o que liam. Percebemos 

que o enigma continua. Sofia adia seu desfecho e aponta-nos outras inquietações.  

 A Sofia, leitora de hoje, surgiu lá na infância pelo desejo em atender a uma curiosidade 

interna: O que será que aquelas pessoas liam? Ler em público, mostrar interesse pela leitura são 

atos que instigam e impulsionam outros leitores [  “ler”: 1: observar pessoas lendo]. 

 

  

Sofia, na infância, busca compreender as pessoas que liam que foram seus primeiros 

mediadores.  

Mediar 

 

Petit (2012, p. 52) trata dos “[...] mediadores que impelem aqueles que encontram” em 

seu caminho para a leitura. Segundo a autora, o gosto pela leitura inicia-se na infância e, por 

meio de encontros da criança com um mediador de leitura, que pode ser um parente, um 

bibliotecário, um professor, um vizinho, “[...] alguém que manifesta à criança, ao adolescente, 

e também ao adulto, uma disponibilidade, uma recepção, uma presença positiva e o considera 

como sujeito” (PETIT, 2012, p. 48). Como podemos notar, mediar a leitura, para Petit, envolve 

uma ação (disponibilidade, recepção), mas também um sentimento perante o leitor que não só 

qualifica a relação (presença positiva), como também com o leitor, ao considerá-lo como 

sujeito, isto é, alguém que age, interage com o mediador. Ampliamos mais nosso olhar sobre a 

mediação em leitura no Caderno de Viagem II. 

A Voz da Pessoa, representada pelo símbolo é uma repercussão de 
sentido, como “partículas de poeira” (BARTHES, 1999, p. 22) que ficam sobre o 
texto entre o dito e o não dito.  
 

A Voz da Empiria, representada pelo símbolo , descreve as ações 
e os comportamentos humanos que seguem uma sequência e vão 
tecendo sentidos àquelas ações ou àqueles comportamentos. Nessa 
análise, optamos por destacar apenas aquelas que se referem à leitura, 
foco de nossa pesquisa. 



91 
 

A mediação ocorreu para Sofia de forma indireta, já que o ato de ler do mediador 

provocou o olhar curioso da menina Sofia.  

(5a) [...] e eu tive dificuldade de aprender a ler... eu fui uma criança que aprendeu a ler muito tarde 
assim, né... depois de todo mundo. 

O enigma vai se revelando, o “bloqueio” ao qual Sofia se refere é a dificuldade de 

aprender a ler, ler depois que os outros já aprenderam [  Enigma 1: (explicação) vários 

motivadores]. A dificuldade em aprender a ler é uma realidade em muitas escolas brasileiras, 

largamente apontada nas avaliações externas pelas quais passam as crianças em idade escolar. 

Muitas são as pesquisas que buscam compreender porque isso ocorre, o que não é nosso 

objetivo com este trabalho, mas ficam nas lembranças das crianças, como emerge em Sofia.  

 Como podemos perceber pela narrativa de Sofia, essa imagem da criança que não lia 

no mesmo tempo que as outras ficou-lhe marcada na vida, pois, mesmo depois de tantos anos, 

é uma das suas primeiras memórias afetivas quando falou sobre como aprendeu a ler – e, 

possivelmente, é a de outras tantas crianças que passam pela mesma dificuldade. Contudo, isso 

não a impediu de se tornar a leitora do literário que é hoje, o que nos indica que a dificuldade 

de aprendizagem é o que é, uma dificuldade, que pode ser superada do decorrer da vida da 

criança, não sendo um impeditivo para que se torne uma leitora do literário mais tarde. 

(6a) Então, isso, me identifiquei com ele: essa dificuldade e ao mesmo tempo essa vontade. 

 Há um paradoxo que envolveu a relação de Sofia com a leitura na infância: seu desejo 

de estar-junto àqueles que liam e a dificuldade em aprender que a leitura envolvia [ Antítese: 

saber ler/dificuldade de aprender].  

 

O desejo de ler era impedido pela dificuldade em aprender a ler. Para Sofia ler, 

significava compartilhar com os outros a presença, e esse desejo foi adiado pois aprendeu a ler 

muito tarde “depois de todo mundo” [  Enigma 1: (explicação): desejo adiado]. Uma realidade 

diferente apresentar-nos-á Lizzy (42c) que entra na escola já alfabetizada e, mesmo assim, 

encontra dificuldades em se adaptar e encontrará na leitura do literário refúgio. 

 

 

A Voz do Símbolo, representada pelo símbolo , marca a 
polivalência e a reversibilidade, as diversas possibilidades de 
interpretação por meio do paradoxo ou da antítese. 
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Estar-junto 

 

Já Eleonora aponta um outro momento de identificação com o filme: 

(7a) E eu me identifico com aquela parte que... e... a... “os grupos acham idiotas quem lê” né. 

 Eleonora traz à baila a importância da aceitação do grupo para a constituição da 

subjetividade do leitor [ ser aceito]. Ser aceito e interagir com o outro, em uma troca de 

atenções e de ajustes mútuos, “[...] que se encontra o cerne de nossa experiência, de nossa vida 

psíquica, de nosso pensamento” (PETIT, 2012, p. 57), que ocorre em nossa infância, que nos 

constitui leitores - isso também nos faz ser reconhecido ou não pelo grupo ao qual pertencemos. 

Ser considerado “um idiota” por aquilo que nos dá mais prazer pode ser um grande empecilho 

no caminho de nos tornarmos leitores.  

(8a) [...] então, eu vivi muito esse conflito, né, é... tinha alguns amigos que liam e... convivíamos muito 
bem: trocas de livros, discussões. 

O desejo de estar-junto, de poder trocar e discutir com o outro era importante para 

Eleonora. Isso ela conseguia com seus amigos que liam, mas, para ela, parecia não bastar, pois 

ela afirma que vivia um conflito. No entanto, que conflito era esse? [  Enigma 2: (assunto) 

conflito na infância].  

(9a) No entanto, a grande maioria não lia e achavam idiota quem era leitor. 

 Eleonora aponta-nos um conflito na constituição de um leitor do literário: gostar de ler, 

mas correr o risco de ser excluída pela maioria dos colegas de sua convivência na infância que 

não gostam de ler [₪Antítese: desejo de estar-junto/ser excluída]. Como Eleonora superou esse 

conflito e se tornou a leitora do literário que é hoje? [  Enigma 2: (formulação): superação de 

conflito]. Isso ela não nos conta, mas podemos ver algumas semelhanças entre Eleonora e Sofia 

na infância: as duas tiveram obstáculos para tornarem-se leitoras que envolveram sua relação 

com o outro: o desejo de estar-junto/o receio da exclusão. Estar-junto, compartilhar com o outro 

se caracteriza como desejos humanos de participar de algo, de um grupo de referência, de 

retorno a um tempo ancestral onde se vivia em comunidade e, nela, tinha-se um lugar, um 

reconhecimento do grupo, sentia-se acolhido (MAFFESOLI, 2000) ou a solidão de ser excluído 

ou não ser reconhecido. É esse desejo de acolhimento e de fazer parte que parece mover as duas 

leitoras e também Lizzy (12c), Francisco (13c, 16c), Aureliano (14c). 

 A reação de alguns dos colegas da leitora Eleonora é tratada por Petit (2013, p. 148). A 

autora aponta que os leitores “[...] são considerados antissociais, e por isso mesmo 
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constantemente chamados à ordem comum” por aqueles que convivem com eles, por serem 

considerados viajantes, isto é, parecem estar sempre ausentes quando estão envoltos com a 

leitura - Alice nos dirá que são loucos (47a). Contudo, Petit (2013) discorda dessa posição, pois, 

para ela, o movimento reflexivo que o leitor realiza ao ler é uma característica importante para 

o convívio social. Ela completa que “[...] os livros roubam um tempo do mundo, mas eles 

podem devolvê-lo, transformado e engrandecidos, ao leitor” (PETIT, 2013, p. 148). 

 

Conhecer 

 

Já Alice, assim como Sofia, identifica-se com o personagem pelo que ela denomina de 

“vontade”: 

(10a) [...] eu me identifiquei com ele, porque ele tem a vontade, justamente essa vontade de poder. 

 Sofia, como vimos (1a), via no personagem a vontade de aprender. Alice refere-se à 

outra vontade, a “vontade de poder”. Entretanto, poder de que ou para quê? [  Enigma 3: 

(assunto) vontade de poder]. Com já discutimos anteriormente, cada pessoa experiencia de 

forma diferente, pois há inúmeras possibilidades de ser tocado em um encontro. Um mesmo 

fragmento do filme levou Alice e Sofia a darem sentido diverso ao termo “vontade”, que denota 

estar relacionado às opiniões prévias (GADAMER, 2016) que cada uma traz para o momento 

do encontro. Sofia relacionou “vontade” a seu próprio desejo de aprender, em uma relação 

repleta de afetividade que colaborou para se tornar a leitora de hoje. Já Alice relaciona vontade 

a outro tipo de desejo: “poder”.  

(11a) [...] e é um problema de aprender a ler, a..., de-de decodificar. 

  Alice remete-nos à dificuldade de aprender a ler, à qual se refere Sofia (5a), se 

solidarizando com a colega e buscando um sentido para a ação de aprender a ler (  

Linguística). A leitura, na decodificação de signos, é instrumental, para a aquisição de um saber 

técnico que prioriza o ato de aprender em detrimento da leitura, ler é mais do que isso. Ler é 

buscar sentidos (BARTHES, 1999), em um movimento de ir e vir que o sujeito leitor realiza a 

partir dos saberes constituídos nas experiências leitoras que fez e que a narrativa de Lizzy 

(159c-160c) nos ajuda a exemplificar.  

  

O leitor, como o texto, é uma pluralidade de outros textos. Ao reduzirmos a leitura à 

decodificação de signos, tomando-a como instrumento de aprendizagem da língua, não a 
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consideramos na sua dimensão concorrente: a sensível. Não há como separar na leitura o sujeito 

que pensa (decodifica) do sujeito que sente (se emociona, sonha, deseja). Mesmo os momentos 

de mediações para a aprendizagem das letras clamam a emoção, a decodificação, os sonhos e o 

desejo de aprender e, com isso, o leitor encontra sua própria maneira de ler, seja ela desejante, 

perversa, paranoica ou imaginária (BARTHES, 2012). E Alice continua: 

(12a) [...] não só o ler por si, mas essa vontade de conhecer as coisas, vontade de procurar os autores, 
e aí falar de autor x, falar de autor y [...]. 

 Se Sofia (4a) manifestou o desejo de estar-junto por meio da leitura, e Eleonora (8a), a 

troca e as discussões no convívio com outros leitores, Alice trata de um poder que está naquele 

que lê: o poder de conhecer as coisas e se colocar no mundo, de sentir-se acolhida e o poder de 

falar sobre suas descobertas a outras pessoas [  Enigma 3: (explicação): poder conhecer], um 

desejo que Lizzy (11c) também compartilha. 

Uma leitura desejante de conhecimento como forma de sabedoria, que, segundo Barthes 

e Compagnon (1987), marcou muito a Idade Média, época em que os monges liam os textos 

sagrados para seu enriquecimento humanístico e que continua no nosso imaginário até hoje. No 

entanto, também como forma de comunicação com o outro para compartilhar suas descobertas. 

 Essa busca por conhecer emerge na narrativa de Alice, como provocações que a 

impulsionam e que ela denomina de “bombardeios”. 

(13a) [...] e aquele bombardeio em cima, aí tem aula com a Eleonora e vem mais um bombardeio 
assim, então a gente [...]. 

 “Bombardeio” é o termo interessante que Alice, que foi aluna de Eleonora, utiliza para 

representar as informações que ela recebe por meio das leituras e que possibilita os sentidos. O 

termo “bombardeio” lembra-nos um ataque com objetivo de destruição, mas também é uma 

força que movimenta, que tira do lugar, que provoca a buscar coisas novas, já que ela utiliza o 

mesmo termo ao se referir às aulas com Eleonora [  Paradoxo: destruição/nascimento]. 

Eleonora é a professora que, na aula, “bombardeia” ainda mais, a atinge, provoca. É a 

autoridade reconhecida (GADAMER, 2016) que a encaminha a buscar novas coisas e a fazer 

uma experiência com a leitura do literário. 

 (14a) [...] eu me identifico muito com isso assim e essa constante provocação de buscar novas coisas. 

 A leitura que provoca, que incita, que coloca o leitor em movimento em busca do novo, 

da novidade e do conhecimento [  “ler”:2: buscar coisas novas] como fez com Alice (12a) e 

Sofia (3a).  Isso parece chamar atenção de Alice, uma forma pela qual ela se identifica [  
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autoconhecimento]. A leitura como forma de reconhecimento de si e a maneira como ela quer 

ser reconhecida também repercute na narrativa de Matilda (68b) – a leitura do literário como 

forma de se autoconhecer.  

Quando perguntamos à Alice como seleciona suas leituras, ela hesita: 

(15a) Ah, depende. Aí é assim, aquela lista mental do que que posso ler, do que tem para ler, e o que 
eu consigo colocar a mão e ler, de fato, e encontrar, de fato... e até onde eu chego para procurar. 

 Alice apresenta-se como uma mediadora das próprias leituras, medeia possibilidades de 

leitura entre o que quer, o que tem, o que pode e os seus limites [ autoconfiança]. Alice parece 

dar-se bem com as injunções que poderiam recalcar sua leitura (BARTHES, 2012). Ela passa a 

nos contar sobre um livro que a deixou “desesperada” para ler: 

(16a) [...] mas “Alice” foi um livro que eu estava tão desesperada para ler na época que eu abri na 
internet [...]. 

 Alice refere-se ao texto Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll. Esse livro tem 

um valor grande para ela [  Enigma 4: (assunto): Qual a importância do livro?], pois foi o 

nome dessa personagem que escolheu para ser seu codinome, como já informamos na descrição 

de nossos companheiros de viagem, e a resposta a esse enigma é revelada na lexia (123a).  

Alice também aponta uma tendência entre os jovens nestas últimas décadas: utilizar dos 

recursos digitais para ler [ comportamento dos jovens]. Ressaltamos que estamos em um 

momento de mutações, nas relações sociais, na maneira como nos reconhecemos e 

reconhecemo-nos no outro, na forma como nos comunicamos e na forma como nos 

relacionamos com a leitura - e os recursos tecnológicos fazem parte dessa mutação.  

Martins e Neitzel (2016, p. 31), que investigaram sobre narrativas hipertextuais, 

afirmam que o aparato textual “[...] também contribui para a hipertextualidade. Não é 

determinante para que esta ocorra, mas influencia”. As autoras analisaram vários livros que têm 

um potencial estético para seduzir o leitor e possibilitar diferentes relações e sentidos, o que 

nos faz investigar a partir do livro físico, mas não negamos as possibilidades dos livros digitais. 

Alice tem sua opinião: 

(17a) [...] li na internet loucamente assim, porque como era um livro curtinho... ele... só foi eu abrir 
ele, era uma tradução horrível, mas ele era assim... eu queria, e eu tinha para ler, eu li. 

 Alice aponta que a tradução tem um valor estético na relação do leitor com o livro, mas 

mesmo considerando-a ruim, o desejo pela leitura fez com que desconsiderasse a “tradução 

horrível” [  Enigma 4: (resposta suspensa): busca do livro]. Alice mostrou determinação em 

buscar por um texto desejado, o empenho em procurar “desesperada” e “loucamente”, a leitura 
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em uma tradução mesmo que “horrível”, e o objeto foi alcançado. Há um elemento sensível 

afetual envolvido na relação de Alice com essa leitura.  

 

Desejo 

 

Alice ajuda-nos a compreender um pouco mais a relação do leitor com os textos que são 

fruto do desejo. Uma leitura que provoca o leitor, no caso de Alice, a um movimento concreto 

de ir à busca daquilo que quer para si, com uma carga emocional grande, a qual Alice procura 

explicar melhor: 

(18a) Foi aquela coisa do estopim, que, às vezes, fica só na cabeça, assim, “eu quero ler tal coisa”, e, 
às vezes, tal coisa aparece [...]. 

 A palavra “estopim” é escolhida por Alice para representar todo o movimento que fez 

para encontrar o livro desejado [  paixão]. Foi uma explosão de ações e de sentimentos que o 

desejo em ler o livro do qual não tinha claro o conteúdo provocou. Um leitor do literário, como 

Alice, traz consigo essa curiosidade pelo inominado. Isso nos leva a Calvino (2014) que, no 

primeiro capítulo do livro Se um viajante numa noite de inverno, alerta o leitor que ele 

encontrará mudanças no texto que poderão, talvez, desapontá-lo, causar estranheza, mas solicita 

que ele não desista, pois “[...] o livro é o que desperta sua curiosidade; pensando bem, você até 

prefere que seja assim, deparar com algo que ainda não sabe bem o que é” (CALVINO, 2014, 

p. 17). Isso atrai Alice (126a). 

  A leitura como condutora do desejo e provocadora da curiosidade por algo inominado, 

isso en-caminha a leitora Alice a fazer uma experiência com a leitura do literário. Já Eleonora 

aponta-nos outro caminho:   

(19a) [...] eu... assisto a tudo que tem sobre a literatura, e... a... a TV só uso... só assisto a programas 
sobre literatura, leio tudo que tem sobre literatura... sempre fui assim, não é de hoje. Então... a... 
agora tem um programa que acho essencial, que é Literatura Fundamental, da TV Cultura e, esse 

trabalho basicamente com os clássicos, mas, por vezes, tem alguns clássicos que você não leu. 

 Eleonora indica a TV como meio de chegar a novas leituras e dá preferência aos 

programas que falam especificamente de literatura [  Comunicação: mídia]. Declara algo 

importante - “sempre” foi assim. Eleonora não precisa quando começou a ler literatura, mas 

deixa claro que a literatura foi importante para ela. O que fez com que Eleonora desse tanto 

valor para a leitura? Na infância vivia um conflito (8a) que ainda não se revelou. E agora nos 

faz questionar qual a importância da leitura para ela. [  Enigma 5: (assunto) por que a literatura 

é importante?] e a resposta a esse enigma é-nos revelada na lexia (102a). 
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(20a) Esse domingo foi maravilhoso porque eu li um clássico da literatura italiana que não é o perfil 
de literatura. Eu sempre entrei mais pelos franceses, pelos ingleses, muito pelos franceses e pelos 

ingleses; então, de repente, alguns clássicos não fizeram parte. E foi Aurora Bernardini quem falou, 
que foi uma coisa maravilhosa, foi um encantamento que ela tinha, que eu já listei para ler. 

 Uma autoridade reconhecida pela leitora Eleonora é que a leva a escolher um livro para 

sua próxima leitura [  Literatura: Aurora Bernardini]. No entanto, não só isso, há um elemento 

sensível lúdico envolvido na escolha, o “encantamento que ela tinha” ao apresentar o livro. 

Eleonora busca na futura leitura o mesmo encantamento que a autoridade de referência 

demonstrou ao apresentá-lo, além de querer conhecer um novo estilo de leitura diferente de seu 

“perfil”.  Eleonora mostra-se uma leitora autônoma, que busca em diferentes fontes indicações, 

não apenas na autoridade reconhecida, mas também em seus interesses e desejos na busca de 

novas leituras[ autonomia]. 

(21a) [...]  e também... ali na minha casa, o meu pai era apaixonado pela literatura e eu não gostava 
dos livros que ele lia, achava os livros que ele lia horríveis, mas... ele nunca impôs, porque ele 

gostava de poesia e de poesia derramada; papai era muito sentimental, ele era sentimental, eu nunca 
gostei de coisa derramada, eu gostava de coisa crítica [...]. 

 Eleonora revela-nos seu pai, uma figura de autoridade, leitor apaixonado por “poesia 

derramada”, gosto do qual ela diz não compartilhar. A figura da autoridade emerge em outras 

narrativas, quando Marilyn fala do pai (42b) e de professores (45b, 84b, 251b), Marcela (112b) 

e Clarissa (291b) encontram em uma professora. Para Eleonora, a relação de autoridade do pai 

não era imposta, e ela o descreve como alguém “apaixonado pela literatura” e “sentimental”, 

diferentemente da maneira como se via: “gostava de coisas críticas” [  Antítese: gosto do pai/ 

gosto da filha].  

 Eleonora que se mostrou autônoma na vida adulta (20a), na infância parece buscar sua 

autoafirmação leitora, discordando da possível influência literária do pai [  autoafirmação] e, 

assim, Eleonora vai constituindo-se como leitora. Entretanto, o enigma continua: Quando 

surgiu esse interesse? [  Enigma 5: (resposta suspensa): surgimento do interesse].  

(22a) [...] e o poeta dele era o Augusto Frederico Schmidt, ele sabe de cor os poemas de Augusto 
Schmidt, e ele ficava lendo e ele dizia assim, é... nós tínhamos uma sacada e ele dizia assim: leiam as 

nuvens; então, a gente ficava lendo as nuvens e ele ia recitando os poemas do Schmidt. 

 Eleonora disse-nos, anteriormente, que o pai não impunha seu gosto literário, mas, na 

sacada da casa, ele declamava suas poesias aos filhos e dizia para que lessem as nuvens. Se não 

havia imposição, por que Eleonora afirma “a gente ficava lendo” enquanto o pai recitava? O 

que os fazia ficar ouvindo? A submissão à autoridade do pai ou o gosto de ouvi-lo declamar? 

Ou a ludicidade de procurar poemas nas nuvens? Sua negação à “poesia derramada” era apenas 
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uma questão de gosto ou uma atitude de rebeldia à autoridade representada pelo pai? [

Antítese: autoridade/submissão]. 

Eleonora também nos descreve um leitor que instiga os filhos a não só ouvir poesia, mas 

“ler” as nuvens, chamando-os para as possibilidades sensíveis do poema [  “ler”: 3: ler as 

nuvens, recitar poemas]. O pai de Eleonora foi um mediador de leitura na medida em que 

expressava seu gosto literário aos filhos, e sua forma de expressão da poesia traz um elemento 

sensível onírico, de sonho, de fantasia, instigando os seus ouvintes a lerem nuvens. Já a mãe é 

apresentada como uma leitora diferente: 

(23a) A mamãe já era diferente; ela lia, e ela lia coisas que ela pensava que não deveríamos ler; 
então, ela lia e deixava debaixo do colchão. 

 Diferentemente do pai, a leitura da mãe era na intimidade [  Antítese: público/íntimo] 

dentro de uma lógica do dever ser que impõe o que deveria ou não ser lido. Na leitura íntima, 

ao fechar-se para ler, o leitor encontra a leitura de desejo (BARTHES, 2012) que envolve um 

ato corpóreo de proximidade com o texto, de tê-lo nas mãos, uma face a face com o objeto do 

desejo e um transportar-se para o mundo das imagens que constituem na leitura. É o encontro 

do leitor apaixonado com o leitor místico que habita cada leitor do literário.  

Vemos então que, na infância, Eleonora foi apresentada a dois tipos de leitores, um 

expansivo, que gostava de expor em voz alta as suas leituras, o pai; e outro contido, que lia na 

intimidade e preocupava-se em deixar na intimidade as leituras que fazia, a mãe. O convívio 

com esses leitores vai constituindo sua história efeitual de leitora (GADAMER, 2016). 

 

Interdito  

 Eleonora, ao descrever o comportamento da mãe [  “ler”: 4: censurar a leitura], 

levanta-nos uma curiosidade: Que livros eram escondidos embaixo do colchão? [  Enigma 6: 

(assunto) livros proibidos], encontramos a resposta a esse enigma na lexia (27a). Essa narrativa 

chama atenção de Alice que comenta: 

(24a) Grande esconderijo. 

 O comentário de Alice leva-nos a imaginar o que pode pensar uma criança ao saber que 

havia livros escondidos debaixo do colchão, instigar a curiosidade [  Enigma 6: (resposta 

suspensa) quais livros] e Eleonora continua: 

(25a) E daí nós liamos tudo que ela lia, pegava os livros do colchão, “os livros do colchão devem ser 
ótimos”. 
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 Eleonora e o irmão invertem a lógica e os livros do colchão tornam-se um objeto de 

curiosidade, um incentivo, portanto, para a leitura clandestina, escondida da mãe [

curiosidade], livros cuja leitura é compartilhada com o irmão mais novo: 

(26a) [...] eu tinha um irmão de um ano e oito meses mais novo do que eu, nós dividíamos um período 
grande da vida, nós dois fazíamos isso: líamos os livros debaixo do colchão. Ele lia um pouco, eu lia 

um pouco e nós discutíamos. 

 Um irmão mais novo [  Cronológica: infância] para compartilhar a travessura, a leitura 

“furtada” do colchão da mãe e que era feita no próprio espaço do “delito”, uma leitura que tinha 

um elemento sensível lúdico de contravenção, aquilo que era proibido [ compartilhar leituras]. 

Momentos de leitura compartilhada e discutida [  “ler” 5: discutir com o outro a leitura]. 

(27a) Mamãe lia Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. Então, eu entrei na literatura 
brasileira, entrei muito forte por causa das leituras dela. 

 A ação da mãe para que os filhos não lessem autores [  literatura brasileira] que, talvez, 

considerasse inadequados para os filhos [  Antítese: proibição/desobediência]. É o interdito 

que impulsiona Eleonora para a leitura [  Enigma 5: (logro) as leituras proibidas] de clássicos 

da literatura brasileira da mãe [  Enigma 6: (conclusão): eram livros de literatura brasileira], 

respondendo ao enigma iniciado na lexia (23a) diferentemente do pai que a distanciou das 

poesias derramadas (21a). 

Até o momento percebemos, a partir da narrativa de Eleonora, que o leitor busca suas 

leituras a partir do desejo pela leitura, de programas literários, do interdito, influenciado pela 

mediação dos pais ou uma autoridade reconhecida. Sofia revelou-nos (6a) que, na infância, lia 

para estar-junto ao outro. E a Sofia adulta? O que a leva às leituras? [  Enigma 7: (assunto): o 

que move Sofia a ler]. Esse enigma, caro leitor, é-nos revelado na lexia (110a). 

(28a) Hoje em dia, é lendo artigos especializados mesmo assim, alguma coisa do jornal, de algum 
colunista indicando sobre literatura, também programa na televisão, blogs sempre tem indicações 

ótimas. 

 Sofia divide a maneira como busca fazer uma experiência com a leitura do literário em 

dois momentos “hoje em dia” e uma outra que ela nos oculta [  Cronológica]. Suas referências 

para ler estão em instituições (revistas especializadas, jornais, TV) e em espaços não formais 

(blogs), aos quais reconhece autoridade sobre o tema [  Cultural: espaços de circulação da 

literatura]. 

(29a) [...] mas muita também por indicação de pessoas que eu admiro assim, por ter uma 
personalidade que fala de determinado livro, eu admiro, eu vou atrás do artista. 
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 A influência de uma autoridade reconhecida por Sofia na escolha de suas leituras é 

significativa [ admiração]. Essa autoridade vem da admiração que tem por algumas pessoas, 

que, sendo leitores, fazem com que ela se movimente em busca das leituras “recomendadas”     

[  Enigma 7: (explicação): recomendação]. 

(30a) Eu cheguei na Clarice Lispector por causa do Renato Russo, de quem eu era fã na adolescência. 
Ele falou bem, daí eu fui atrás dessa mulher. “Quem é essa que ele fala tão bem?”; então, é por aí. 

 Sofia aponta-nos aqui outra forma de mediação, uma mediação não intencional e nem 

direta. Ela se interessou em ler Clarice Lispector porque leu, em uma entrevista [

comunicação: mídias], que seu ídolo Renato Russo afirmava ler Clarice - e isso a fez procurar 

a autora [  Enigma 7: (explicação): um ídolo]. Movimento semelhante é descrito por Barthes 

(1999) quando nos explica por que decidiu ler o texto Sarrasine, de Balzac. Segundo o autor, 

seu interesse deu-se porque leu um autor que afirmara ler Balzac por uma citação de outro autor. 

Ele completa: “[...] encontrava-me assim incluído neste transporte” (BARTHES, 1999, p. 20, 

grifos do autor). A essa mediação daremos o nome de “mediação de transporte”, quando a ação 

mediadora de leitura ocorre por meio da própria leitura, isto é, uma leitura que en-caminha seus 

leitores para outras leituras. Para Sofia, esse mediador por transporte foi uma entrevista; para 

Barthes, o texto Sarrasine. Encontraremos outra ação mediadora como essa na narrativa de 

Francisco (104c). 

 Sofia, assim como Eleonora (25a), também encontrou o “livro proibido”: 

(31a) E tem isso do proibido também. Na minha adolescência, eu li muita coisa que era proibida. Meu 
pai era sócio do Círculo do Livro, daí tinha aquela estante cheia, que era maravilhosa. Ele dizia: 

“Isso aqui não pode ler”. Tinha lá Stephen King e livro de terror e eu lia escondida, né, morrendo de 
medo, porque era proibido. Tinha Henry Miller, aprendi bastante coisa. Nexus, Plexus e Sexus, né, 

porque era proibida, não podia ler. 

 A leitura dita “proibida” na adolescência [  Cronológica], imposta pela autoridade de 

seu pai, o qual buscava burlar [  rebeldia], encaminhou-a a fazer uma experiência com a leitura 

do literário [  “ler” 6: ler escondido]. Manguel (2005), que nos leva a uma viagem pela 

história da leitura, narra que muitos livros foram proibidos e muitas fogueiras acesas para 

impedir que fossem lidos. Essas censuras buscavam limitar as possibilidades do leitor, mas, 

com Sofia e Eleonora, a tentativa de cerceamento teve um efeito contrário, instigou-as a ler [

Antítese: proibição/desobediência], já Marilyn (88b) terá um encontro com uma leitura interdita 

um pouco diferente. 
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A narrativa de Sofia traz-nos outras três informações importantes: a estante 

“maravilhosa” cheia de livros adquiridos por meio do “Círculo do Livro” [  Cultural, os livros 

comprados pelo correio], apontando para um pai leitor; a facilidade de acesso a alguns títulos 

pelos quais afirma ter aprendido; e a busca pela compreensão de anseios da adolescência [

Literatura erótica]. Há também um elemento sensível lúdico que se revela: o jogo de 

esconde/revela entre a adolescente e aquele que lhe proibia suas possibilidades de leitura. 

(32a) Então, por aí também. A melhor coisa para um adolescente ler é dizer “é proibido”. “Esse aqui 
não pode, esse é muito forte para você”. E realmente tem que ter alguma coisa forte, porque senão 

adolescente vai largar, né, mas, por aí assim, também. 

 O saber adquirido pela experiência realizada pela adolescente que gostava de ler livros 

proibidos repercute na leitora adulta: a leitura para adolescentes “tem que ter alguma coisa 

forte”. Sofia dá-nos um exemplo de como a leitura do literário colabora na constituição do leitor 

e de suas crenças [  Enigma 7: (explicação): a leitura proibida]. Sua experiência exitosa, pois, 

hoje, se considera uma leitora, a faz acreditar que provocar o leitor adolescente com “coisas 

fortes” é um caminho para ele não deixar de ler.  

Podemos perceber também que Sofia e Eleonora trouxeram-nos lembranças de infância 

com saberes semelhantes a partir da experiência com a leitura do literário, como: driblar as 

proibições impostas pelos adultos, formas de chegarem aos livros, o acesso a livros e o incentivo 

à leitura por meio de familiares. Alice é mais jovem, de uma geração diferente das outras. Como 

foram suas vivências leitoras na infância? 

(33a) É... a literatura não foi tão presente como na minha criação como nas delas assim, porque eu 
não sou de uma família de leitores. Então, assim, a grande leitora assim, não, a leitora da casa sou 
eu. No meu quarto, estão os livros todos assim, eu fui me apossando do que tinha em casa também. 
Um “Pequeno Príncipe” que era da minha mãe, “Meu Pé de Laranja Lima” que era dela também. 

Uma coisa assim. 

Alice relata que foi se “apossando” dos livros que havia em sua casa [  “ler” 7: busca 

por livros]. O sentido de “apossar”, tomar posse de algo que tem um dono, no caso de Alice, os 

livros de sua mãe [  Literatura: “O Pequeno Príncipe” e “Meu pé de laranja lima”], mas ela 

também afirma que sua família não era de leitores [  Paradoxo: casa de não leitores/livros em 

casa]. Isso nos faz pensar: O que levou Alice a querer tanto ler? [  Enigma 8: (assunto) por 

que Alice lê?]. 
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Leituras 

 

O conceito de leitor é polissêmico, ligado a referenciais políticos, ideológicos, culturais, 

epistemológicos, entre outros, e é tema de diferentes pesquisas, como já apontamos 

anteriormente. Não buscamos com esta pesquisa definir o que é “ser leitor”, muito menos 

descrever um “leitor ideal”, já que afirmamos ser ele multifacetado, se apresenta e se relaciona 

de diferentes maneiras com a leitura. 

Interessa-nos como ele se mostra e como repercute as experiências que faz com a leitura 

do literário. Alice, ao revelar-se desejante da leitura do literário (12a), provocada para buscar 

mais leituras (14a), determinada a encontrar leituras que lhe interessam (16a) e motivada a 

manter consigo os livros (33a), ajuda-nos a compreendê-la como leitora e, com isso, 

compreender outros leitores, que, como ela, têm encarnado em si essa pulsão pela leitura. E ela 

continua:  

(34a) Daí que eu tinha que ler para a escola, daí fui me apossando depois. Mas... é... na infância, mas 
assim, mesmo assim, tenho aquelas lembranças, porque a minha infância teve diversos, vários 

desenhos, que eram da literatura, e aí vem toda a questão da “Alice no País das Maravilhas”, por 
exemplo, que eu adorava quando era criança [...]. 

 Alice revela uma infância [  Cronologia] repleta de lembranças relacionadas à leitura 

(desenhos, livros, filmes) e seu primeiro contato com a história de Alice no país das maravilhas 

na versão desenho animado [  Literatura e Cinema: “Alice no país das maravilhas”], 

elementos sensíveis lúdicos que se tornaram afetuais na sua constituição como leitora [  

Enigma 4: (explicação): afeto que surge das lembranças da infância]. 

(35a) [...] por exemplo, a gente estava conversando hoje sobre o Ursinho Pooh, que também era uma 
coisa muito viva nos filmes e que, depois, eu passei para os livros, eu tive contato nos livros e ali 

pelos dez anos que eu fui me interessando mais assim pelos livros em si. 

 Uma das portas de entrada que levaram Alice a fazer uma experiência com a leitura do 

literário foram os desenhos animados infantis. Alice refere-se a um tempo de lembranças 

“vivas” [ estímulo] que a fizeram se interessar pelos livros [  “ler” 8: interessar-se]. O que 

Alice chama de lembrança “viva” podemos entender como o prazer sentido pelo leitor que, 

diante de sequências de imagens, em uma revista em quadrinhos, por exemplo, dá vida e voz 

àqueles personagens, elaborando uma história que passa a ser sua, no seu ritmo, dentro de uma 

narrativa que busca representar todos os detalhes que vê. Esse ato, Manguel (2005) chama de 

exercício da liberdade de ler. 
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(36a) Eu gostava bastante de quadrinhos, também conversamos sobre isso hoje, só que eu me 
frustrava muito, porque, por exemplo, o gibi da Turma da Mônica era, você comprava no mercado e 
na viagem dentro do carro, ele terminava. E era horrível isso. Ficava brava porque o quadrinho ia 

assim [estralo de dedos]. 

 O interesse amplia-se para as revistas em quadrinho [  Artes gráficas: Turma da 

Mônica], interesse este, como veremos, compartilhado por Matilda (34b), Clarissa (38b), Lizzy 

(27c) e Aureliano (29c). Contudo, o formato de histórias curtas a frustra [  Psicológica: 

frustração], pois lia-as muito rápido [ desejo por ler]. Novamente, elementos sensíveis 

afetuais intensos são utilizados por Alice (16a) para descrever sua relação com a leitura: 

“frustração”, “horrível”, “brava” [ paixão]. Barthes (2012) fala-nos de um erotismo que 

envolve a relação do leitor com a leitura em que elementos sensíveis afetuais, como a 

fascinação, a frustração, a insatisfação, incorporam-no e provocam-lhe o desejo de ler. É essa 

relação com a leitura que Alice nos revela. 

(37a) [...] e aí depois vieram os quadrinhos da Disney, que eram um pouquinho mais longos e levava 
um pouquinho mais de tempo para ler, mas, aos dez anos, eu tenho a memória muito viva, porque, na 

escola onde eu estudava, tinha o incentivo à leitura, a gente ia toda a semana na biblioteca, então 
tinha contato com os livros, tinha contato com contação de história. Os alunos mais velhos faziam 

contação para os alunos mais novos, que era uma coisa bem bacana. 

 Alice, aos poucos, vai nos revelando como foi se envolvendo com o mundo da leitura, 

que, no início, ela descreveu como uma vontade de poder conhecer e que, na infância, estava 

ligada aos desenhos, que se amplia para as revistas em quadrinhos, inicialmente textos curtos e 

depois “mais longos” [  Artes gráficas: histórias em quadrinho da Disney] até o encontro com 

os livros e as contações de histórias na biblioteca da escola [  Enigma 3: (explicação): várias 

formas de ler]. 

 A contação de histórias é uma prática antiga em que o leitor passa para o outro o ato da 

leitura, pois é o outro que impõe o ritmo, a entonação, faz as paradas, dá a interpretação. 

Manguel (2005) assim descreve os momentos de infância quando sua babá lhe contava uma 

história: 

Às vezes a voz dela me fazia dormir; outras vezes, ao contrário, deixava-me numa 
excitação febril, e eu insistia em que ela descobrisse, mais rápido do que o autor 
pretendia, o que aconteceria na história. Mas na maior parte do tempo eu 
simplesmente gozava a sensação voluptuosa de ser levado pelas palavras e sentia, num 
sentido muito físico, que estava viajando por algum lugar maravilhosamente 
longínquo, um lugar que eu dificilmente arriscava espiar na última e secreta página 
do livro. (MANGUEL, 2005, p. 132). 

 Como podemos perceber, há uma relação de dependência do leitor para com aquele que 

lê na contação de histórias, mas nem por isso deixa de ser uma leitura provocativa e instigante. 



104 
 

A contação também envolve a oralidade como surge na narrativa de Marilyn (41b). É essa 

prática que Alice encontra na escola.  

Outro encontro de Alice na escola foi com as coleções de livros direcionadas a crianças: 

(38a) [...] e nessa época chegou na escola uma coleção chamada “Turma dos tigres”, que até eu 
coloquei no questionário escrito, e a “Turma dos tigres” eram uns livros mais competidos da escola 

assim, porque eles eram uns romancezinhos policiais para criança, adolescente, e eram fininhos 
assim e você decodificava o mistério ao longo do livro com os personagens. E aí tinha as pistas, as 

charadas, os mapas, tananã-tananã, e aquilo era o máximo assim, para mim, eu achava muito legal, e 
aí era toda semana uma competição para pegar o próximo, até completar a coleção. Tinha, sei lá, 

devia ter uns dez livros. 

 Barthes (1999) considera que são essas sequências de enigmas, que Alice chama de 

“mistérios”, com uma série de ações, que tecem e sustentam um texto e o tornam legível. São 

esses elementos sensíveis que prendem o leitor à leitura; e um texto constituído apenas assim, 

ele classifica como um clássico. Alice revela-nos que esse tipo de leitura a envolvia quando 

criança [ desafios].  

(39a) Daí foi muito frustrante depois que acabou, porque não tinha mais o que ler. 

 Alice novamente apresenta-se frustrada [  Psicológica: frustração) diante da falta do 

que ler. Contudo, por que ela não releu os livros? Barthes (1999, p. 19) chama-nos atenção para 

alguns “[...] hábitos comerciais e ideológicos de nossa sociedade” que fazem com que deixemos 

os livros que já foram lidos para lermos outros. A ideia de um leitor consumidor de livros que 

valoriza a quantidade de livros lidos é bem comum, basta observar a imensa quantidade de 

livros do book haul que é apresentado nos blogs organizados por leitores na internet, ou mesmo 

em algumas rodas de leitura em que um leitor ou outro se vangloria de ter lido mais de vinte 

livros no ano. Calvino (1993, p. 9), ao buscar descrever os livros clássicos, assim os define: 

“[...] os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: ‘Estou relendo...’ e nunca 

‘Estou lendo”.  

 

Reversibilidade 

 

 Entendemos releitura, aquele movimento que o leitor faz, no ato de ler, para buscar a 

pluralidade do texto, as suas dobras, sua reversibilidade. Cada releitura é a possibilidade de uma 

leitura nova (BARTHES, 1999). Em um texto em que nos são apresentadas apenas ações e 

enigmas, as possibilidades do novo são reduzidas, e o leitor não sente interesse em retomá-las, 

como nos descreveu Alice com relação aos livros da biblioteca. 
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(40a) Aí, eu fui para um “Um Estudo em Vermelho”, do Arthur Conan Doyle (a pessoa com onze anos 
lendo isso mais ou menos), aí não deu muito certo obviamente. Não deu muito certo! Porque daí você 
começa “aí que legal” e para no meio do livro. Até que porque o livro é dividido em duas partes, e a 
primeira parte ainda vai bem, aí a segunda parte ele é mais enrolado assim, daí eu não terminei. Aí 

ficou num hiato assim, um tempo, dessas leituras [...]. 

 Alice descreve-nos seu encontro com uma leitura desafiadora [  Literária Arthur 

Conan Doyle], que não concluiu [ frustração], mas desvela-se uma leitora que não desiste 

facilmente, enfrenta a leitura até onde consegue, até que desiste [  “ler” 9: não terminar] e 

isso a faz se distanciar da leitura “por um tempo”.  

Se atentarmo-nos à narrativa de Alice, podemos compreender esse afastamento da 

leitura. Até esse último encontro, ela se descrevia uma leitora apaixonada, e a cada leitura 

nutria-se de mais paixão. A leitura atendia as suas expectativas (34a, 37a, 38a), mas também 

eram leituras que considerava fáceis já que lia rapidamente. Diante de uma leitura desafiante 

que a frustrou, agiu como um “apaixonado traído”, afastou-se do objeto de paixão. Lizzy (51c, 

52c), Halla (56c, 93c), Aureliano (61c) narrarão como superaram uma leitura desafiadora.  

Para Petit (2013), os afastamentos do leitor, breves ou longos, fazem parte de seu trajeto, 

seja porque sentiu-se perdido, assustado com a forma do texto, ou porque está esgotado do tema 

tratado. O importante é que ele encontre um mediador que colabore para superar esses 

obstáculos. Alice relata-nos como foi seu encontro com mediador e a volta para a leitura: 

(41a) [...] aí eu cheguei em Harry Potter, e foi minha porta de entrada porque, depois de Harry Potter 
[...]. 

 Eleonora interessa-se por essa afirmação de Alice e pergunta: 

(42a) Harry Potter foi sua porta de entrada?! 

(43a) - Foi, foi. 

(44a) Foi de uma geração inteira, foi de uma geração inteira. 

 Eleonora considera que a série Harry Potter [  Literatura: “Harry Potter”] foi uma 

“porta de entrada” para a leitura de vários jovens. A série, que teve seu primeiro livro lançado 

em 1997, foi coqueluche mundial, o que levou a Eleonora a afirmar que, como Alice, 

possivelmente várias crianças e adultos iniciaram no mundo da leitura por essa série. 

(45a) [...] foi porque, na verdade, foi assim, meio por acidente, porque meu professor de português 
saiu de licença e entrou um substituto. E o professor substituto era todo sonhador assim... Como uma 
alma de poeta, eu acho. E falou: “Vamos ler livros! Vamos ler livros mais complexos”, daí ele falou 

“escolha”, daí ele deixou a escolha livre pra gente pegar o livro que a gente quisesse e resumir o 
livro. 
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 Alice revela-nos o mediador, elemento sensível afetual que ressoa de suas lembranças 

de infância e que, “por acidente”, a leva de volta para a leitura: o professor de português 

substituto e “sonhador” [ admiração]. Petit (2013, p. 174) considera que o papel do mediador 

é o de “construir pontes”, possibilidades de encontro do leitor com os livros. Isso ocorre à 

medida que ele também é um leitor e respeita o leitor que é o outro. Esse professor com “alma 

de poeta” reaproximou Alice a sua paixão, incentivando-a a ler “livros mais complexos” [  

“ler” 10: escolher a leitura], mas também a deixando livre para escolher um livro que lhe 

agradasse [ liberdade]. 

(46a) [...] já que “tinha que ter” uma tarefa, então, resumia o que tem lá e aí eu fui numa livraria e 
comprei o terceiro – na verdade – eu não comecei pelo primeiro do Harry Potter, eu comecei pelo 
terceiro. Eu comecei toda errada já. Mas aí foi o terceiro e o terceiro... aí eu comprei todos os sete 

livros e aí depois foi para as Crônicas de Nárnia e só foi indo... só foi pra frente. 

  A leitura atrelada a uma tarefa a ser cumprida incomodou a leitora Alice. A utilização 

desse recurso para “fazer o aluno ler” parece muito presente na escola, como indicam as 

pesquisas que apresentamos na introdução e nas narrativas de Marcela (71b) e Clarissa (78b), 

e pode causar o resultado contrário ao esperado: o afastamento do aluno da leitura ou relacioná-

la como algo enfadonho e obrigatório. Não vamos tratar aqui de como a leitura deve ser 

incentivada na escola, mas Alice nos dá indícios de que ter como estratégia a realização de um 

resumo não é a mais adequada. Ressoou muito mais a liberdade de poder escolher o livro que 

mais lhe agradasse. Como ela mesma anunciou, o livro escolhido, a partir da atuação mediadora 

do professor, foi sua “porta de entrada”, ou melhor dizendo, reentrada na leitura: 

(47a) Depois eu era a louca que ficava enchendo o saco do pai para comprar livro, sempre, sempre, 
sempre. 

 Alice refere-se a si mesma como “a louca” por livros. Segundo Barthes (2003, p. 245), 

“[...] o sujeito amoroso é atravessado pela ideia de que que é louco ou está louco”; o leitor 

apaixonado pela leitura parece insensato aos olhos daqueles para quem expressa seu desejo, 

principalmente se não compartilhar dos mesmos interesses, mas isso o torna singular. Nesse 

sentido, Alice reconhece-se nessa loucura [ Enigma 8: (logro): diz-se louca por livros].  

 

Lembranças 

 

Quando perguntamos sobre os livros que marcaram a infância das leitoras participantes 

do encontro, Sofia lembra-se do livro que recebeu logo que aprendeu a ler: 
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(48a) Lembro... lembro porque ganhei logo que eu aprendi a ler. Como eu disse, eu demorei, quando 
eu finalmente aprendi a ler, foi um máximo em casa. E o meu pai trouxe para casa o Pequeno 

Príncipe, e a gente começou a ler juntos assim, lembro que a gente sentava e ele lia comigo... ele ia 
lendo e ele ia me ajudando e me explicando também, porque era muito novo para mim assim, 

entender aquela linguagem. 

 Ler como um ritual de passagem para entrar em um grupo desejado: aqueles que liam e 

a superação das dificuldades para aprender a ler fizeram Sofia ser reconhecida pelos familiares 

e ter o pai junto para compartilhar suas leituras, que era seu desejo e se revela o enigma que 

iniciou na lexia (1a) [  Enigma 1: (conclusão) estar-junto]. É esse o elemento sensível afetual 

que repercute de suas lembranças: o prazer de estar-junto ao pai para ler [ felicidade]. O pai 

de Sofia atuou como um mediador de leitura que acolhe o leitor iniciante, apoia-o em suas 

dificuldades, caminha junto, dando-lhe incentivo para que continue e deixa-o caminhar sozinho 

quando percebe que não é mais necessário e aposta na autonomia do leitor: 

(49a) E até que ele sentiu, eu acho, não sei se foi isso ou ele sentiu que eu engrenei de alguma forma 
na leitura, porque ele disse: “Daqui para frente, é contigo”, “não, mas eu quero saber o resto da 

história”, “não, mas se tu quer saber mesmo o final da história, é contigo”. 

 A leitora adulta busca compreender o que a leitora da infância não entendia, o pai não a 

estava abandonando, mas, sim, instigando-a a continuar, a buscar por si os sentidos do texto      

[  estar só]. Petit (2012, p. 76) aponta-nos que a leitura “[...] é uma verdadeira abertura para 

um outro lugar, onde o devaneio, e, portanto, o pensamento, a lembrança, a imaginação de um 

futuro torna-se possível”. Foi a possibilidade de adentar esse lugar, no nosso entender, que o 

pai de Sofia lhe ofereceu ao dizer “é contigo”. 

(50a) [...] e foi o primeiro livro que eu li assim. Foi o Pequeno Príncipe... chorava, né... aquele final 
meio que me marcou bastante. Até não trouxe ele... sai na corrida de casa, mas eu tenho até hoje esse 

livro. Tá todo..., tá todo assim... me marcou bastante. 

 Sofia adentrou aquele lugar e revela-nos como o leitor pode se envolver com as leituras 

que faz [ sensibilidade]. Aquela primeira experiência que fez com a leitura do literário 

repercute em Sofia, que traz consigo ainda o livro que fez parte desse encontro. O livro como 

objeto que representa a marca de mudança de alguém que queria muito saber o que os outros 

liam (4a), esforçou-se para conseguir a ler e a obter o reconhecimento daqueles que amava 

(48a). Ser aceito pelo grupo e dele ter seu reconhecimento é parte daquilo que nos torna 

humanos. A narrativa de Sofia aponta a leitura do literário como uma possibilidade de 

aproximação afetiva entre as pessoas, o acolhimento e a inclusão a partir da leitura, que deixa 

de ser uma relação apenas do leitor com o livro, mas do sujeito leitor com sua comunidade. 
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(51a) Depois disso, aí era muito gibi. Meu pai viajava, ele era representante comercial, a gente 
morava em Tubarão, uma cidade pequena. Quando ele ia pra São Paulo, ele sempre dava um jeito de 

passar na livraria e de trazer ou o “Asterix”, que a gente estava conversando hoje, ou, então, “As 
Aventuras do Tim-Tim”. Então, isso me marcou muito assim... como eu disse, ele assinante do Círculo 

do Livro, que não tinha nenhuma linha para criança, mas a gente ia pegando assim o que tinha. 

 As histórias em quadrinhos também surgem como uma opção de leitura para Sofia, que, 

como Alice, se dedica a elas que eram trazidas pelo pai viajante [  Geográfico: Tubarão/SC e 

São Paulo/SP]. As leituras de histórias em quadrinho da infância repercutem nas conversas da 

leitora adulta [   “ler” 11: conversar com o outro sobre suas leituras de infância], além da 

presença marcante do pai que era um leitor com “estante cheia” (31a) de livros, que lia junto a 

ela, explicando o que não entendia (48a) e que lhe trazia as histórias em quadrinhos quando 

voltava de viagem [ admiração]. 

(52a) E daí, eu acho que eu estava na quarta série, quando surgiu a Coleção Vagalume, que daí 
também foi outra descoberta, ali “O caso da Borboleta atíria”, “Um cadáver ouve rádio”, tudo isso 

eu li na época assim. Foi muito bom.  

 Como Alice (38a), Sofia recorda-se de uma coleção de livros infantis que conheceu na 

escola [  Literatura: Coleção Vagalume] e que lhe trouxe prazer em ler, e ela usa uma palavra 

interessante para descrever este movimento de tornar-se leitora: “descoberta”. No entanto, 

descoberta de quê? [  Enigma 7: (resposta suspensa): O que Sofia descobre com a leitura?]. 

(53a) [...] a minha mãe não gostava de ler, ela achava que as pessoas que liam eram esquisitas, ela 
dizia que meu pai era uma pessoa muito encucada e que ela não queria que virássemos pessoas 
encucadas, eu e meu irmão, então, ela era sempre aquela que, né...mas, curiosamente, ela me 

presenteou uma vez com uma coleção de livros que era de contos de fadas [...]. 

 Sofia mostra-se intrigada com a maneira como a mãe percebe a leitura, pois, enquanto 

descreve uma mãe que não gosta de ler, diz que foi presenteada pela mãe com uma coleção de 

livros [  Paradoxo: mãe diz não gostar de ler/presenteia com livros]. Na família de Sofia, temos 

uma configuração diferente daquela apresentada por Eleonora, com pai (21a) e mãe (23a) 

leitores. Sofia convive com um pai leitor e uma mãe que não gosta de ler e se preocupa que os 

filhos se tornem leitores [  Antítese: pai leitor/mãe não leitora]. Além disso, a mãe preocupada 

compra livros para a filha de presente [  Paradoxo: não querer que a filha seja leitora/comprar 

livros para a filha], o que indica que essa preocupação da mãe se dá muito mais por uma questão 

social, visto que ela se preocupa que seus filhos sejam considerados “encucados” e excluídos   

[  Relações sociais: ser aceito], como se sentiu Eleonora (6a) em relação a alguns colegas de 

infância. 
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(54a) [...] também amei aquela coleção, mas eu gostava por causa dos contos de Christian Andersen e 
Perrault, que, para mim, eram os mais tocantes assim; então, a pequena sereia foi uma coisa que eu 
internalizei, né, que hoje eu faço terapia para tirar a pequena sereia de dentro de mim, porque ela é 

muito submissa, eu acho... mas é isso, assim, me formou bastante, me marcou demais. 

Sofia revela-nos a leitura que toca, que ressoa nas emoções, nos sentimentos [

sensibilidade] da criança que, na infância, leu e repercute na adulta que hoje pensa sobre a 

leitura e sobre seu lugar no mundo. Eco (2003) fala-nos dos movimentos de identificação e de 

projeção que ocorrem com o leitor na sua relação com a leitura. O leitor fantasia, vê-se em 

situações imaginárias que ecoam em reações físicas que o fazem sentir aquilo que a personagem 

sente - essa é uma possibilidade da leitura.  

Entretanto, o leitor não pode ficar preso às “suas próprias alucinações” (ECO, 2003, p. 

15) ou àquelas que são elaboradas para enquadrá-lo. Os contos de fada, pontua-nos Eco, trazem 

um apelo de manutenção da tradição, da cultura e da moral de uma sociedade. Sofia denota isso 

ao reconhecer que esse tipo de leitura a marcou, foi-lhe interiorizado [ submissão], e a leitora, 

agora adulta, busca desmitificá-lo [  “ler” 12: desconstrução]. Contudo, esses contos, há de 

destacarmos, também possibilitam trabalhar conflitos internos ou da convivência cotidiana 

mantendo certa distância deles (PETIT, 2012). 

Eleonora, como já vimos anteriormente, vivia entre leitores na infância, e ela nos dá 

mais detalhes: 

(55a) Eu sempre tive muita exposição aos livros, é... meus pais compravam coleções, naquela época 
era a época das coleções, né. E tem um volume do “Mundo da Criança”, a gente tem essa coleção na 

casa da minha mãe até hoje, que é um volume de poesia. 

 Eleonora também tem livros com os quais mantém uma relação afetiva (50a)                         

[ Literatura: “Mundo da criança”]. Ela nos relata que era “exposta” a muitos livros [  “ler” 

13: ser exposto a livros], indicando que seu interesse pela leitura tem relação com o acesso ao 

“livro-em-casa”, que, para Barthes (2012, p. 36), é um facilitador para atender aos desejos de 

leitura. O livro-em-casa pode ser pego no momento que o leitor quiser, pode ser manuseado 

sem a preocupação de devolvê-lo; é um livro visto como um fetiche. 

(56a) [...] eu e meu irmão, nós brincávamos de apartamento. Então, era um sofá-cama, a mamãe fazia 
cobertas com capas; então, a gente entrava (Mafra era muito frio, né), nós passávamos os invernos 
lendo. Então, entrávamos debaixo da capa da coberta, né, e ficávamos um em cima do outro, para 
poder aquecer, porque era muito frio e lendo um para o outro. Aí abríamos a janela, a capa, que 
tinha aqueles botões, abríamos a janela e púnhamos a cabeça para fora, lendo um poema para o 

outro. 

  A leitura como possibilidade de aproximação entre as pessoas. Eleonora descreve a 

leitura como elemento sensível lúdico e agregador do estar-junto ao irmão [ intimidade]. O 
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frio do dia, o calor da companhia, o som da voz do outro... momentos de intimidade que 

repercutem das lembranças da leitora Eleonora. 

(57a) [...] e o nosso volume é estraçalhado, pois a gente passa o mesmo volume, ia pra um e ia pro 
outro, daí lia, era criança, né, e lembro muito da... mamãe contava, todas as noites, assim, histórias. 
E ela contava com muita emoção e, assim, tinha um mapa, porque mamãe era da matemática; então, 
tinha um mapa, sempre teve um mapa-múndi lá em casa que era renovado, então a gente ia para o 

mapa-múndi, daí ela dizia assim: “Vocês querem viajar para qual lugar?”. E a gente escolhia, aí ela 
pegava uma história daquele lugar e contava. Então, se a gente queria ir para China, ela contava 

uma história chinesa. Se a gente queria ir para a Itália, ela contava uma história italiana. E ela tinha 
sempre muita coisa. 

 Um livro “estraçalhado”, lido, relido [  “ler” 14: releitura] e que se manteve na família 

com o passar dos anos: um livro-de-casa. Eleonora também destaca a contação de história como 

forma de encontro com a leitura, como Sofia (48a), propiciado pela mãe que acrescenta um 

elemento sensível lúdico à contação, a proposta de uma viagem pelos lugares por meio das 

histórias [  “ler” 15: possibilidade de viagem]. A mãe de Eleonora não só lia para os filhos, 

mas lia o mundo com eles (PETIT, 2012). Essa mediação recoberta de ludicidade foi 

aumentando seu interesse pela leitura [  Enigma 5: (explicação) ludicidade da leitura] e 

repercute na leitora adulta: 

(58a) Então, eu... tenho uma espacialização geográfica do mundo muito clara, mas de história! Então, 
quando eu viajo, eu vou reviver as minhas histórias, né. Eu me sinto íntima dos lugares, né, porque, 

eu mesma sem ter ido, eu fui pelas histórias. 

 Eleonora chama atenção para dois movimentos que ocorrem no fazer uma experiência 

com a leitura do literário: a possibilidade de reviver as lembranças de infância a partir do lugar 

em que se encontra e conhecer lugares a partir das leituras [  “ler” 16: reviver lembranças]. 

“[...] a literatura é uma oferta de espaço”, diz-nos Petit (2012, p. 69), paisagens, caminhos, 

costumes locais, clima, hábitos, culturas diversas são possibilidades oferecidas na leitura e que 

a mãe instigou na criança que, agora adulta, busca reviver nas suas viagens e revive nas suas 

lembranças de infância. 

(59a) E a história que mais me marcou é Rapunzel. Para mim, Rapunzel é assim... por exemplo, eu 
gosto da solidão, e eu lembro daquela trança assim, eu sou aquela trança. Eu não sou a Rapunzel, eu 

sou a trança da Rapunzel. Eu me sinto a trança da Rapunzel, aquela trança lá. 

 Nesse movimento das leitoras que nos narraram suas histórias de infância, a cada 

momento do encontro, é como se as participantes fossem se sentindo mais à vontade para 

compartilhar suas histórias e, com elas, sua intimidade. Eleonora, como as outras colegas, 

também tem uma história com a qual se identificou na infância, que não é uma personagem, 
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mas parte dela. No entanto, qual o sentido dessa identificação? [  Enigma 9: (assunto) a trança 

de Rapunzel] A resposta a esse enigma encontramos na lexia (61a).  

(60a) E a minha vó era doceira, extremamente sensível. Então, ela dava presentes, só os presentes 
dela eram os doces que ela fazia. A cada aniversário, ela fazia um bolo decorativo... muito artista... e 
o bolo que mais me lembro é a torre da Rapunzel. E ela não tinha feito a janela, e eu vi que não tinha 
janela e eu disse: “Eu não quero, eu não quero”, eu devia ter uns oito, nove anos, mas eu me lembro 

perfeitamente que eu não queria. 

 A avó de Eleonora, extremamente sensível, segundo ela, percebe o gosto literário da 

neta e busca lhe agradar com um bolo que representasse o que a neta mais gostava. Esse fato 

foi algo tão marcante que repercute na neta até hoje [ recordação]. 

 

Compartilhar 

  

O que Eleonora nos revela é que as histórias das quais gostamos e nos referenciamos 

não são uma marca apenas em nós, elas também ecoam naqueles que estão a nossa volta, que 

nos são mais próximos. Quantos leitores apaixonados por Dom Quixote não receberam de um 

amigo uma gravura ou um mimo que lembrasse a personagem? Ou aqueles, como Alice (114a) 

que gosta da outra Alice, aquela do País das maravilhas, não têm uma pelúcia do Gato, do 

Chapeleiro, ou, até mesmo, da própria personagem, presenteado por um familiar ou um amigo 

ou mesmo de um enamorado? A leitura do literário que encarna em nós torna-se parte de nossa 

identidade.  

(61a) [...] ela teve que mandar fazer, botar a janela, aí ela fez a janela, e a janela veio aberta, não 
esqueço até hoje, de cartolina, com o vidro de papel transparente de celofane. Então, eu vejo aquela 

trança até hoje assim. E daí a trança, à época, tinha que ser trança de palha de milho assim... do 
cabelo do milho, porque... aí, ela tingiu, porque o cabelo do milho é marronzinho, então ela tingiu, 
(porque ela era loira, a Rapunzel), então ela ainda tingiu aquela... eu até hoje, não foi fotografado, 

mas eu tenho os detalhes daquele bolo, porque foi tão bacana aquele presente que eu não me esqueci. 

 A riqueza de detalhes do relato desvela o quanto aquele momento foi-lhe significativo, 

mais do que se sentir a trança de Rapunzel. Eleonora mostra-se sensibilizada com o cuidado 

que a avó teve com ela, em buscar lhe agradar, expresso na preocupação com os detalhes de um 

bolo de aniversário, respondendo ao enigma iniciado na lexia 59a) [  Enigma 9: (conclusão) 

sentir-se amada].  

Compartilhar com o grupo suas lembranças de leitura levaram Eleonora a dividir 

também sentimentos e emoções. Seu relato denota que a leitura do literário está intimamente 

ligada a um momento marcante de sua vida, e, quando compartilhada, possibilita momentos 

importantes de comunhão de sentimentos e de afetos. Um tempo tão brutalizado no qual 
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vivemos hoje, que a cada dia a realidade do cotidiano parece nos tomar a humanidade, cada 

espaço de compartilhamento de afetos, em que podemos saborear uma conversa com o outro, 

ouvir suas histórias, falar das nossas, torna-se um momento de um respirar mais lento, de um 

sentido mais aguçado, em que a vida vibra.   

 Eleonora revelou-nos que, na infância, compartilhava suas leituras com o irmão (26a), 

e, ao ser questionada se ainda hoje isso ocorria, ela nos respondeu:  

(62a)  Sempre. Até hoje. 

 Quando perguntamos às outras leitoras se compartilhavam leituras com alguém, Sofia 

nos revelou: 

(63a) Eu tenho. Estou realizada no curso de Letras porque eu encontro várias pessoas para 
compartilhar. Nos outros círculos, assim, meus, não é muito comum não. Mas, mesmo no curso de 

Letras, existem muitas pessoas que não gostam muito de ler. Eu acho isso muito chato assim. “Eu vim 
aqui para compartilhar, mas ainda tem gente que não gosta”. 

 Sofia encontra no curso de Letras pessoas para compartilhar leituras, já que no seu 

círculo de amigos não é comum. Além disso, causa-lhe estranheza encontrar não leitores em 

um curso que a leitura é parte do currículo [  Paradoxo: não leitores/formadores de leitores]. 

No entanto, esse fato não é incomum. As pesquisas de Octávio (2014) e Almeida, M. de F. 

(2016) apontam como dificuldade na formação do aluno leitor ou na atuação do professor 

formador a presença de professores não leitores.  

(64a) [...] mas assim, eu adoro trabalhar com a Alice porque a gente o dia inteiro troca figurinha. A 
Alice vem com as referências dela. Ela escuta as minhas. Aí é bacana por conta disso. 

 O que nos chama atenção na fala de Sofia é o escutar o outro [  “ler” 17: ouvir o 

outro]. Trata-se da renúncia defendida por Heidegger (2011), no encontro com o outro, renúncia 

da imposição de nossa maneira de interpretar para abrir-se à alteridade e, assim, compartilhar 

leituras, afetos, sentimentos. Sofia revela-nos que o “trocar figurinha” não é ter as mesmas 

ideias. O que enriquece é a diversidade, é aquilo que o outro traz de diferente e que só nos é 

desvelado se o ouvirmos [ Renúncia]. Petit (2012, p. 110) considera a possibilidade de “uma 

educação dos sentimentos”, esses momentos de encontro de alteridades, além do 

reconhecimento de si que esses encontros propiciam. 

(65a) E na minha infância, eu tive uma amiga, uma amiga só, durante toda a infância, que gostava de 
ler e a gente tinha essa troca assim. Foi quando eu morei em outra cidade durante um ano só. Então, 
também não foi um período muito longo. Mas ela adorava ir na minha casa também pegar os livros 
que eram do meu pai e daí ela levava para o pai dela para o pai dela dizer se podia ler ou não e ela 
me emprestava os dela assim, então, eu li muita coisa bacana por conta dela, daí sim era uma coisa 

mais voltada para aquela faixa etária. 
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 Compartilhar leituras, para Sofia, foi também dividir interesses, constituir vínculos, 

conhecer os hábitos e os valores de outra família [ compartilhar]. Ela também nos revela um 

hábito que não era só de sua família, a censura às leituras “inadequadas à idade” [  Cultural: 

hábitos familiares]. 

(66a) Então, tinha uns livros do J. M. Simons, tinha o “Ônibus do tamanho do mundo”, “É proibido 
chorar”. “Poliano”, eu li por conta dela assim. Foi nessa época assim, depois disso, para 

compartilhar leitura com alguém, acho que só na faculdade. 

 Sofia passa a conhecer outras referências a partir da leitura compartilhada com a amiga 

de infância [  Literatura: J. M. Simons], mas ela também revela a dificuldade em encontrar 

outros leitores para compartilhar suas leituras. Como Sofia, Francisco (16c) ressoará a mesma 

dificuldade. Alice, por sua vez, diz ser uma “contagiadora” de leitores: 

(67a) Então, eu contagiei uma amiga depois que eu li Harry Potter, o que aconteceu: eu falei, tu tens 
que ler isso daqui também, aí eu contagiei outra pessoa. Aí a gente sempre trocava figurinha. 

 É um contágio afetivo que induz o outro a também buscar uma leitura apaixonante, pois 

a paixão pela leitura origina de um desejo que nos é provocado, instigado (BARTHES, 2003). 

O leitor apaixonado desperta no outro também o desejo de se apaixonar, por isso a afirmação 

de Petit (2013) de que um bom mediador de leitura tem de ser um amante de livros. Alice não 

se contenta em ler, ela busca não só alguém para compartilhar, mas para ser companheiro da 

mesma paixão [  “ler” 18: contagiar o outro]. 

(68a) E, no Ensino Médio, eu achei as pessoas de quem eu fiquei amiga; também eram pessoas mais 
ou menos parecidas assim, (embora hoje façam engenharia; daí você pensa: “Nossa, engenheiros”), 
mas elas gostam bastante de ler e de tratar dessas coisas, “ah, eu li isso aqui, é legal”, “ah, eu li isso 

ali, é legal”, e aquele negócio “ah, você conhece isso aqui?”, empresta para cá, empresta para lá, 
pega o livro que eu estou falando, pega o livro da fulana, troca o livro da cicrana. 

 Alice aparenta ter facilidade em encontrar interlocutores para sua leitura e descreve, de 

forma animada, sua relação de troca de referências de leitura com os amigos [

comunicabilidade]. Chama-nos atenção a frase “embora hoje façam engenharia”, como se nas 

áreas de exatas não houvesse espaço para leitores e, como nos revela Lizzy, formada em 

matemática e leitora encarnada, isso é uma falácia que acaba por gerar preconceitos [

preconceito]. 

(69a) Eu estava com um livro de minha amiga há uns dois anos lá em casa, porque eu não devolvo, eu 
fiquei com o livro, não devolvi. Mas, sempre teve essa troca, mas também assim, muito de localizado, 

sabe aqueles nichos da literatura, que todo mundo ali gostava e se entendia. 
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 Mesmo com todos os amigos que citou que trocam referências e livros, Alice aponta 

que isso ocorre em “nichos da literatura”. Os grupos formam-se e organizam-se em torno de 

um objetivo comum (ENRIQUEZ, 1997). Esses “nichos” são grupos que, por terem interesses 

e objetivos comuns, formam uma comunidade acolhedora que possibilita a seus membros se 

sentirem reconhecidos e participantes de algo.  

(70a) Dentro do curso de Letras, você vai expandindo isso, porque você vai conhecendo várias 
pessoas e aí vai chegando num grupo de leitura, sou de um grupo de Contação de histórias, aí são 

outras pessoas, outros livros, que a gente acaba encontrando. É bem legal. 

Maffesoli (2005) fala-nos que esse desejo de se sentir participante de uma comunidade 

é ancestral, está no nosso inconsciente e, por isso, sentimo-nos tão bem quando encontramos 

um grupo para fazer parte [ fazer parte]. Passamos, então, a questionar nossas leitoras sobre 

como elas viam o leitor. Ele é um solitário ao ler?  Para Sofia: 

(71a) Eu acho que não deveria ser. 

Sofia com sua afirmação busca inverter a lógica do dever ser que permeia o imaginário 

das relações entre o leitor e a leitura: a leitura é uma ação solitária. Eleonora tem opinião 

formada sobre isso: 

(72a) Solidão partilhada, inclusive, eu digo assim (o meu filho não gosta de ler), mas eu disse assim: 
“Ah R., é tão bom gostar de ler, porque a gente nunca fica sozinho”. Porque está sempre... um livro 
leva a outro. Não sei se vocês são assim, mas tem uma referência de um livro, eu fico desesperada 

enquanto eu não leio aquela referência. Então, eu nunca paro de ler. E também nunca me sinto 
sozinha. 

 Eleonora refere-se a uma leitura que não tem fim e que não possibilita que se sinta 

sozinha, pois tem um livro como companhia e a leitura a leva a outras leituras. 

(73a) E, até falei para a Janete, estar só, para mim, não é estar sozinha, porque eu sempre... e se eu 
não estou lendo, eu tenho vontade de ouvir música que o próprio livro já me indicou...a literatura pra 

mim, ela abre alguns espaços de arte, que me preenche, então, se eu não estou lendo, eu estou 
ouvindo música, eu estou assistindo um filme, então... porque você não vai ficar como uma série, vinte 

e quatro horas lendo. Mas, você assiste a um filme, assiste àquele e... então faz tudo. 

 A leitura como parte de uma rede de outras possibilidades que se nutrem e se expandem 

[ Artes: música e cinema], daí o entendimento de Eleonora de que ler é uma “solidão 

partilhada”, que a “preenche”. O livro como um ente que tem vida, que se apresenta vivo na 

leitura. Alice e Eleonora iniciam uma conversa sobre esse olhar sobre a leitura: 

(74a) [Alice] meu contato com o outro... é um outro que a gente não vê, não é tão real. 

[Eleonora] Mas, às vezes, faz cada coisa instigante para a gente. 
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[Alice] Mas, é outra presença, é outra pessoa. 

 As duas trocam impressões sobre suas relações com o texto. Alice parecer buscar uma 

distância entre o leitor e o texto e adjetiva como “não real” a relação que se estabelece. Já 

Eleonora chama atenção para outro ponto, o quanto um texto pode ser instigante para o leitor   

[  “ler” 19: ser instigante].  Alice busca esclarecer seu ponto de vista: 

(75a) Alguém escreveu aquilo e muitas pessoas provavelmente leram aquilo e tem esse universo 
compartilhado, essa solidão partilhada, de fato. Porque você nunca fica só naquilo e, mesmo que você 

esteja você e o livro, depois, talvez, compartilhe essas impressões do livro, o que esse livro trouxe
para você, para outras pessoas, como eu te falei ali antes. E esse contato de fato. Mas, eu acho que é 

um contato com o outro. A gente se encontra muito nos livros, mas encontra muito outras pessoas. 

 Alice, ao buscar conciliar o que pensa com o que Eleonora afirmou, cogita duas 

maneiras para fazer uma experiência com a leitura do literário: uma envolve o autor e todos 

aqueles que já leram o livro, que ela chama de “solidão partilhada”; e outra, o compartilhar com 

outro as impressões que teve de uma determinada leitura, o que ela chama de “contato de fato”, 

o contato com o outro [ estar-junto]. 

 Já Sofia parece ter dúvidas se a leitura é ou não um ato solitário: 

(76a) Eu acho que não deveria ser tão solitário assim. Eu sinto muita necessidade de conversar com 
alguém quando eu estou lendo determinados livros. Já abandonei leituras porque não estava dando 
conta, não tinha certeza se estava entendendo, e eu gostaria que alguém estivesse lendo junto assim. 

 Repercute em Sofia aquele desejo de infância, o querer estar-junto (48a), que parece ser 

um elemento sensível afetual que está encarnado nela e que reforça sua opinião contra uma 

lógica imposta no imaginário social. Para ampliar a discussão desse tema sugerimos, caro leitor, 

encaminhar-se para o Caderno de Viagem II (lexias 262b-271b).  

Desassossego 

 

Aquele desejo de que seu pai permanecesse com Sofia na leitura do primeiro livro (49a) 

também repercute quando opina sobre a leitura ser, ou não, solitária, pois expressa uma 

necessidade de alguém que lhe ajude [  companhia]. 

(77a) Então, assim, é solitário, me preenche, mas algumas coisas... por exemplo, “Os Irmãos 
Karamázov” é um livro que eu... não é a dificuldade em si da leitura, mas porque eu enfrento partes 

minhas ali naquela leitura que eu precisaria de um outro para mediar isso. 

 O que Sofia nos revela é outra forma que a leitura repercute em si, a forma sensível e 

emotiva de relacionar-se com o texto. A leitora criança chorou ao ler O pequeno príncipe e isso 
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a marcou (50a); a leitora adulta encontra uma nova leitura [  Literatura: “O pequeno príncipe”] 

que a perturba [ conflito]. 

(78a) Eu me vejo ali naqueles personagens... descubro coisas ao meu respeito, é como se eu estivesse, 
sabe quando você assiste a um filme de terror e você precisa de alguém do lado para segurar a mão? 
Então, há algumas leituras que me provocam isso. Então, é solitário, ok. Mas algumas não deveriam 

ser. Algumas deveriam ser... fazer acompanhado. 

 Sofia aponta que algumas leituras colocam o leitor em desassossego, pois fazem com 

que este se questione sobre sua identidade pessoal, mas também revela uma possibilidade de o 

leitor entrar no texto, pela via das emoções. Assim prende-se ao legível do texto, às ações que 

envolvem as personagens, às tramas vividas que suscitam sua identificação e aprisionam-no à 

ilusão elaboradas pelo autor. Quando perguntamos à Sofia se ela sentia dificuldades com um 

texto como os Irmãos Karamázov e por quê, ela nos respondeu: 

(79a) Sim, do Karamázov é uma questão mais emocional mesmo [...]. 

 Como Sofia percebe esse tipo de leitura provocativa? Como ela enfrenta o desafio de 

sair da ilusão do texto?  

(80a) [...] provavelmente, um livro que me desafia é um livro que eu tento vencer assim. Então...eu 
não estou entendendo o que o autor está falando. Por exemplo, eu não estou entendendo uma 

metáfora, uma referência, aí eu vou buscar resenhas, estudos feitos a respeito desse livro, para tentar 
entender o que está acontecendo ali. Aí, eu sinto que estou pegando o jeito do escritor e vou em frente 

assim... mas, em outras, é como te disse, são dificuldades minhas mesmo, que eu me vejo. 

 As relações que o leitor trava com o texto são múltiplas como nos mostra Sofia. Outra 

forma de entrar no texto veremos com Halla (157c), Lizzy (158c) e Francisco (172c). O leitor 

do literário busca formas de entrar no texto, identifica os pontos de fuga, busca a mediação em 

outros textos, mas há a possibilidade de ficar preso em algumas de suas vozes, como 

emocionalmente ocorreu com Sofia [ ilusão]. Ela nos revela ainda que, em momentos assim, 

sente necessidade de alguém que medeie sua leitura. Eleonora nos fala mais sobre isso: 

(81a) Agora, eu também acho que é o momento... até ontem estava comentando na sala de aula que eu 
trabalhei dois livros contemporâneos. O “Corpo das Hortênsias” (que é uma escritora joinvillense, a 
Rita de Cássia Alves, e o Marcos Laffin; os dois fazem, é uma dupla esse livro, escrito a quatro mãos) 

e “Anatomia da Pedra & Tsunamis”, do Marco Vasques. E o Marco e o Laffin, eles ferem, é uma 
poesia que fere, uma poesia que corta; e a Rita, ela é sutil, ela cria um mundo metafórico, ela cria 
umas imagens metafóricas que, por mais duro que ela fale, a palavra não tem essa dor do corte. 

Enquanto que, com o Marcos Vasques e o Marco Laffin, há o corte. 

 Para Eleonora, há textos mais densos que outros [  Literatura: Rita de Cássia Alves, 

Marcos Laffin e Marco Vasques], elaborados de forma a provocar rupturas durante a leitura. 

Assim, para lê-los, exige certo preparo do leitor [  “ler” 20: textos densos]. 
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(82a) E eu estava falando para os alunos de uma experiência que eu tive. Quando eu fui fazer Letras, 
eles diziam assim: “Ninguém pode terminar o curso de Letras sem terminar de ler o livro Grande 

Sertão: Veredas do Guimarães Rosa”. E comecei a ler o livro assim e eu não dei conta do livro... eu 
era muito jovem, comecei como a Alice... dezessete, né? Dezessete anos. 

 Na narrativa de sua vivência, Eleonora aponta como a obrigatoriedade de ler algo para 

ser aceito [  “ler” 21: terminar a leitura] a faz iniciar uma leitura [  Literatura: Guimarães 

Rosa] que não consegue terminar [  ser aceito]. Barthes (2012), ao tratar dos recalques28 que 

impedem o desejo pela leitura, aponta que há situações em que o leitor é obrigado a realizar 

determinadas leituras para que seja aceito em um grupo. O “ninguém pode terminar o curso” 

sem determinada leitura, que nos revela Eleonora, é um exemplo desse “recalque”. O resultado 

dessa auto-obrigatoriedade muitas vezes faz o leitor afastar-se da leitura, como ocorreu com 

Alice (40a). Por isso, Barthes (2012) defende que o leitor também tem a liberdade de não ler. 

Contudo, como veremos com Clarissa (234b) e Lizzy (53c), a obrigatoriedade, isto é, a 

insistência – seja ela por conta de um grupo, um mediador, ou mesmo do próprio leitor - para 

que continue a leitura, mesmo que aparentemente não goste, possibilita a experiência.  

Eleonora nos narra seu encontro com um livro desafiador: 

(83a) O meu curso é três anos e meio, então, eu terminei muito jovem o curso. Eu comecei e terminei 
muito jovem. Então, eu não consegui o universo, aquele universo duro do sertão, da descoberta, né... 

fui sempre uma pessoa que foi muito amada, muita acalentada, tinha as coisas que eu queria... eu 
nunca tinha tido experiências duras, então eu não suportava Grande Sertão: Veredas, porque o 

Grande Sertão: Veredas é uma experiência dura. 

 Eleonora considera que sua juventude é uma vivência, que ela denomina “experiência”, 

protegida de dificuldades que a impediram de compreender a “dureza” retratada na leitura            

[ superproteção]. 

(84a) E, para mim, aquilo era muito sofrido porque eu sempre fui muito protegida. Camadas e 
camadas de proteção. Então, não dei conta dali. Anos depois, quando eu li o Grande Sertão, que eu já 
tinha sofrido, que eu já tinha vivido sem proteção, já tinha casca-grossa, e buscado caminhos para me 

proteger, e me estruturado para me proteger [...]. 

 As leituras “duras”, intensas que são elaboradas para provocar o leitor, para Eleonora, 

exigem um leitor mais vivido, estruturado emocionalmente [  amadurecimento]. Ela sustenta 

esse argumento desvelando o encontro que teve com o mesmo texto anos depois, quando se 

sentia mais madura: 

                                                 
28 Para Barthes (2012), recalque são injunções sociais, internas ou institucionais que impedem a realização do 
desejo pela leitura. 
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(85a) Eu só desli, eu não li, porque eu fiquei o tempo todo lendo e deslendo, lendo e deslendo, lendo e 
deslendo, eu fiquei dois meses, entregue, num estado de êxtase e, diante da leitura, porque eu lia e 

deslia, lia e deslia, e eu não queria acabar o livro, porque ali, ele fez sentido para mim. 

 O encontro com o texto na maturidade ocorre de forma fluida, apreciando a sua 

pluralidade. 

(86a) Enquanto eu era toda protegida, queria um mundo cor de rosa, porque eu não tinha sofrido 
nada, não tinha experiência... tinha uns pequenos sofrimentos, mas não aqueles que o Guimarães 

passava, não aquele sofrimento de limite, e eu não sabia o que era limite, porque tudo era... o que eu 
achava que era limite não era nada... era muito pouco. Era tudo muito resolvível. 

 À medida que Eleonora mulher foi se constituindo por meio dos “pequenos 

sofrimentos”, isto é, das experiências possibilitadas pelos encontros que teve pela vida, ela pôde 

compreender os tais sofrimentos que encontrou na leitura de Guimarães Rosa [ encontros]. 

Para Barthes (1999, p. 16), o leitor que se aproxima do texto “[...] é já uma pluralidade de outros 

textos, de códigos infinitos, ou mais exatamente: pedidos (cuja origem se perde)”. O que 

Eleonora nos revela é que o sentido desses códigos ressoa no leitor que atravessou, sofreu outras 

experiências, que emergem encarnadas e possibilitam que ele aprecie a pluralidade de sentidos 

que o texto oferece.  

(87a) E o Guimarães é um escritor que fala da vida num estilo muito pleno. Então, eu penso assim: 
“Tem momento para você ler Guimarães Rosa”. Como tem momento para você ler Harry Potter, 

como tem momento para você ler qualquer outro escritor. 

 Repercute na narrativa de Eleonora, a partir de seu encontro com os textos de Guimarães 

Rosa, que a leitura está relacionada a momentos da vida do leitor e mais ou menos vivências 

aproximam ou afastam-no da leitura. Calvino (1993) argumenta que há uma leitura na juventude 

e outra na maturidade, e elas são diferentes. Na juventude, o leitor dá um valor singular à leitura, 

como Sofia, que buscava estar-junto daqueles que liam (6a); ou Alice, que buscava conhecer o 

mundo por meio da leitura (10a); ou Eleonora, que queria se sentir pertencente ao grupo de 

professores de Letras (82a). Já, na maturidade, o leitor prende-se e aprecia os detalhes, faz 

relações. Calvino considera que “[...] relendo um livro na idade madura, acontece de reencontrar 

aquelas constantes que já fazem parte de nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos 

esquecido” (CALVINO, 1993, p. 10).  

 Concordamos que o leitor - quer na juventude, quer na maturidade - desliza no texto de 

formas diferentes, pois seu deslizar é em fios diversos do texto, como nos revelaram nossas 

leitoras. Contudo, ao acompanharmos os seminários de literatura e refletirmos sobre nossos 

encontros com a leitura, percebemos que nem sempre o leitor aprecia os detalhes do texto por 
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ser adulto. Muitas vezes, esses mecanismos interiores reencontrados na leitura na idade adulta 

colaboram para o leitor se prender a um único sentido, como vimos com Sofia (79a).  

 

O inesperado 

 

 Concordamos com Eleonora que os saberes adquiridos nos encontros que teve durante 

a vida tornam o leitor mais sensível para novos encontros e reencontros com a leitura do 

literário. No entanto, há leituras e há leitores que solicitam mediação, como nos revelou Sofia, 

seja porque não conhecem ou dominam as possibilidades do texto, seja porque estão presos nos 

mecanismos internos dos quais fala Calvino, ou, ainda, nos pré-conceitos que nos alertou 

Gadamer (2016), o que dificulta que se abram para as outras vozes por meio das quais o texto 

fala (BARTHES, 2012). Eleonora ressoa isso: 

(88a) E isso que eu acho que é complicado na literatura, porque indicar... É perigoso indicar, porque, 
para você, pode ter feito, criado um sentido muito significativo, mas, para o outro, pode não dizer 

nada. E você tem que respeitar que, para o outro, não diga nada. 

 As reflexões de Eleonora ajudam-nos a compreender aquela questão que colocamos na 

introdução sobre a parente da colega do grupo ter abandonado a leitura de Mrs. Dalloway, de 

Virginia Woolf (2013). Imaginemos que a tal parente gostasse de ler e se dispôs a fazê-lo, mas, 

mesmo assim, diversas possibilidades podem ter impelido-a a interromper a leitura: não ter 

visto o mesmo sentido da colega, não ter se identificado com as vozes do texto, a leitura 

solicitava a ela um mediador, ou, ainda, não ter gostado da leitura. Como nos diz Eleonora, o 

leitor tem suas escolhas e preferências que merecem ser consideradas [  “ler” 22: respeito ao 

leitor]. 

Alice tem outra maneira de enfrentar textos que considera difíceis: 

(89a) Eu olho para eles, eles olham para mim... é porque também, eu li uns livros assim que... eu 
comecei super bem lendo “1984”, e aí, depois, eu queria chorar assim. A minha vontade era só essa. 
Porque a gente acha que faz leitura crítica do mundo, daí o George Orwell fala assim: “você não faz 

uma leitura crítica do mundo”. Aí eu fiquei meio arrasada assim. 

 Alice apresenta-se como uma leitora que busca desafios, pois considera que “faz leitura 

crítica do mundo”, até encontrar uma leitura [  Literatura: George Orwell] que a questiona 

naquilo que considera ser parte de sua identidade - isso cria um impacto na sua imagem de 

leitora [ questionamento]. 

(90a) E aí é horrível, porque daí depois eu fui ler “Fahrenheit 451” e aí foi pior ainda... é porque 
assim, ele é mais esperançoso, porque “nossa, as pessoas são as histórias, elas são o que elas 
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lembram”, nossa, lindo, leitura maravilhosa. Só porque é horrível. Eu li dois livros, um atrás do 
outro, daí eu não tive mais coragem de ler nada assim duro, nossa, “O sol é para todos”, lindo. Igual 

os livros de literatura infantil, “porque é lindo”. Eu gosto porque é bonito, é para se proteger, as 
camadas de proteção, o que a professora falou. 

 Alice, a partir da interação com Eleonora durante o encontro, questiona-se sobre suas 

leituras [  Literatura: “Fahrenheit 451”, “O sol é para todos”], sobre seu gosto literário                 

[ Romântica] e sobre avaliar o motivo desse gosto ao relacioná-lo com os gostos da infância 

[  Enigma 8: (explicação) busca de proteção].  

(91a) E eu não esperava isso, mas eu comecei a ler, daí eu vi que não ia dar muito certo, foi o que eu 
comecei achando... “é melhor deixar para uma próxima oportunidade, assim de encarar eles”, mas, 
às vezes, assim, a gente pensa em literatura brasileira, a gente pega uns desafios... uns livrinhos que 

você fala “nossa, cem páginas, só cem páginas”, mas eles são bem difíceis em relação... alguns livros 
são bem tranquilos, casos românticos, realistas também, aí chega na Clarice Lispector da vida, daí 

começa a ficar mais difícil assim. 

 O que nos revela Alice é que na leitura do literário o inesperado acontece                            

[ Literatura: Clarice Lispector]. No momento da experiência com a leitura, o leitor traz 

algumas inferências do texto, como já nos havia alertado Gadamer (2016) quando afirma que o 

sujeito da experiência traz um projeto prévio de leitura, que pode não condizer com o esperado. 

Alice relata que prefere deixar para uma próxima oportunidade aquela experiência                            

[ reconhecimento das suas dificuldades]. 

(92a) Daí você já encontra barreiras, até porque eu estava... até chegar na faculdade era uma leitora 
bem preguiçosa assim. Então, eu lia, eu gostava de ler, mas eu não tinha me proposto a certos 

desafios, aliás, os Karamázov são meu próximo desafio para as férias. Mas, é também tentar encarar 
a maturidade do leitor, porque não adianta sair do Harry Potter e falar “nossa, agora eu vou ler o 

Dostoievsky, muito louco” se eu não tenho a bagagem. É realmente criar essa bagagem e tentar 
encontrar meios para entrar nos livros. E também estabelecer... a gente também às vezes larga os 

livros por preguiça em pensar. 

 Para Alice, existem “barreiras” a serem enfrentadas para a leitura de alguns livros. Ela 

revela que, para ela, uma dessas barreiras está relacionada à disposição do leitor em enfrentá-

las [  Literatura: “Os irmãos Karamázov”]; a outra é o que ela denomina de “maturidade do 

leitor” [  Literatura: “Os irmãos Karamázov” e “Harry Potter”], pois considera que alguns 

livros exigem do leitor outras leituras; e, por fim, que há leituras que solicitam certa atitude do 

leitor [  “ler” 23: por preguiça de pensar].  Eleonora complementa: 

(93a) E eu acho que não é só isso, Alice. Também é, mais do que isso, é viver, porque a vida vai 
criando algumas rasteiras na gente e você vai ter que superar essas rasteiras, e daí como quando 
você... um livro com o Karamázov, você vai perceber que tem rasteiras que são insuperáveis, mas 

você tem que viver. 
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 Eleonora revela-nos o saber encarnado que repercute no momento de apresentar sua 

argumentação e provocou um debate entre as leitoras: 

(94a) [Eleonora] Você tem que viver isso, porque o Karamázov não é um livro otimista. 

[Alice] Porque a vida não é um livro que pode largar, né, professora? 

[Eleonora] Mas você tem que pensar o seguinte: mesmo não sendo otimista, você tem que achar 
possibilidades de vida. Que esteja tudo muito complicado, mas você tem que achar naquele 

emaranhado possibilidades de vida. Isso Karamázov diz muito bem. 

[Sofia] em algumas partes sim. Eu vou superando etapas. Quem saiba eu leia mais um capítulo agora 
nessas férias. 

[Alice] mas é também saber digerir isso, né. 

[Sofia] tem que ser aos poucos... ele te bate daí você fica assim... 

 O debate suscitado pela afirmação de Eleonora denota o quanto é importante os espaços 

de compartilhamento de leitura e de opiniões. São em conversas assim, entre leitores sobre o 

mesmo texto, que possibilita maior entendimento, não só do texto, mas também o sensível do 

leitor. Nos momentos de compartilhar a leitura, o leitor mais experiente aponta saídas para o 

outro leitor, torna-se também um mediador. 

 O debate, além de revelar como os leitores atravessam a experiência com a leitura do 

literário, suas estratégias para entrar no jogo do texto, as vozes às quais se prende, a verdadeira 

função educativa da literatura, segundo Eco (2003), se apresenta: a descoberta “[...] de que as 

coisas aconteceram, e para sempre, de uma certa maneira, além dos desejos do leitor” (ECO, 

2003, p. 20). 

 

Mutações 

 

 É aceitando a frustração de que as coisas ocorrem no texto para além do seu desejo 

leitor, que o faz também aceitar as próprias frustrações e busque, como afirma Eleonora, outras 

possibilidades de vida. Isso é possível? Há textos que encarnam em nós, nos acompanham e 

são capazes de mudar nossa vida? Para Eleonora, sim. 

(95a) Ah, eu tenho. Eu tenho o livro. É “Perto do Coração Selvagem”. Ele foi ruptor em minha vida. 
Eu iria ser bailarina, estava me preparando para ser bailarina, e meu pai sempre tinha muitas 

resistências, porque ele percebeu uma coisa que eu não percebia, eu me achava maravilhosa como 
bailarina, e eu não era. Eu achava que tinha potencial, e ele sabia que eu não tinha potencial, que 

meu potencial era bem reduzido. Então, ele queria me proteger de uma frustação de uma carreira que 
eu sonhava que fosse acontecer e que, possivelmente, não iria acontecer. 
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 Eleonora desvela que um livro foi uma ruptura na sua vida [  Literatura: “Perto do 

coração selvagem”] e está relacionado a um desejo da adolescência [  sonho]. 

(96a) E hoje eu tenho certeza que não iria acontecer, porque eu me vejo bailarina, eu me vejo muito 
ruim, muitos problemas... e que eu não via na época, que eu não conseguia... porque eu gostava, que 

eu era maravilhosa, quando eu entrava no palco, eu me sentia e quando me corrigiam, eu tinha 
dificuldade de entender que eu tinha feito aquilo, porque na minha cabeça estava tudo lindo. Não era. 

 Eleonora traz elementos sensíveis oníricos da adolescente que queria ser bailarina: 

(97a) E meu pai era muito crítico, então ele disse: “Oh, aquilo, você não tem essa sensibilidade, aqui 
você falhou”. Sempre com muita delicadeza, mas ele sempre me corrigia. E daí eu ia me preparar 

para a escola, o passo era, escola do teatro Guaíra de Curitiba, morava em Mafra. E teve uma 
seleção, estava previsto uma seleção, e foi adiado por algum problema; enfim, não sei de que ordem. 

E eu teria que esperar para fazer a tal da seleção. Estava marcada e foi adiada. 

 Ela revela um traço novo do pai leitor, do qual disse não gostar de poesia “derramada” 

(21a), um pai crítico que a corrigia em suas posturas de bailarina, mas completa: “com muita 

delicadeza”.  

(98a) E, meu pai disse assim: “Ao invés de você ficar esperando (tinha uma faculdade de Letras em 
Mafra, recém-criada que tinha entrada no meio do ano) aproveita, faz a entrada no meio do ano, 

continua dançando e, no final do ano, quando tiver o teste de seleção, vai e faz o teste de seleção. E 
ele sempre dizia assim: “Ah, você vai para Curitiba”, ele sempre começava por uma pontinha assim, 

ele não dizia não, mas por uma pontinha, um “porém”. 

 Ela parece não sentir que sua saída da cidade [  Geográfica: Mafra/SC e Curitiba/PR] 

agrada seu pai [ castração]. 

(99a) E eu entrei no meio do ano, e lá eu conheci uma grande companheira de leitura, bem mais velha 
do que eu, acho que uns vinte anos mais velha do que eu, que só tinha a oportunidade de fazer Letras 

naquela ocasião, porque ela era casada, tinha filho, (tinha dois filhos: uma filha brilhante e um 
Down) então, ela tinha um contraponto. Mas uma pessoa assim guerreira, que queria resolver as 

coisas, marido complicado, alcoólatra, e ela se salvava pela literatura, sabe? 

 Como nos revelaram Sofia (66a) e Alice (70a), a faculdade de Letras foi um espaço que 

possibilitou também a Eleonora o encontro com outra leitora, que passa a fazer parte de seu 

círculo de amizades [  Amizade]. 

(100a) E tinha uma irmã que morava em Angola, e estava vivendo o mais terrível da guerra, da 
revolução. E a irmã diz para ela assim: “Me mande livros, eu preciso de livros, nós não temos nada 

que comer, nós não temos isso, não temos nada para comer, mas eu preciso de livros”. Então a 
Glores falou para mim: “Vamos fazer um mutirão de leitura para encontrar livros interessantes para 

minha irmã?”. 

 A leitura como forma de resistir às diversidades. Petit (2012) relata as dificuldades na 

luta pela sobrevivência que vivem as pessoas em ambientes envoltos pela guerra, e o alento que 
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a leitura, mas não só ela, a leitura compartilhada, podem oferecer às pessoas imersas nesse 

cotidiano. 

(101a) [...] e, nesse mutirão, eu me entreguei, eu e ela nos entregamos, porque a irmã estava sofrendo 
muito, ela disse: “Aqui é só dor, é só dor, é fome, dor, eu preciso de literatura, senão não vou 

aguentar”. E encontramos “Perto do Coração Selvagem”, a minha edição aqui, eu tenho de 80. E 
compramos “Perto do Coração Selvagem” e esse livro marcou minha vida. Não saí mais de Letras, 

continuei a faculdade até o fim. Daí, quando eu terminei a faculdade, ganhei uma bolsa para o 
programa de mestrado, mas eu queria fazer outra coisa. 

 Eleonora considera o livro [  Literatura: “Perto do coração selvagem”] um marco na 

sua vida, mas, ao nos atermos a sua narrativa para falar sobre o livro, percebemos que ela trata 

muito mais da sua relação com uma amiga “bem mais velha, “guerreira que queria resolver as 

coisas”, com um marido “complicado, alcoólatra”, e uma irmã “que estava vivendo o mais 

terrível da guerra” – uma história de vida muito diferente da menina criada “com camadas de 

proteção” (84a e 90a), que era Eleonora [  Encontro com a realidade]. Isso nos faz pensar se 

o que mais a impactou foi o encontro com a amiga, mais do que o encontro com o livro, ou 

melhor, o livro como símbolo daquele momento de encontro com as coisas da vida. 

(102a) Então, fiz o vestibular para Economia, e fui fazer balé em Florianópolis. Fui fazer balé, fui 
fazer o vestibular, só que o vestibular era no meio do ano. E comecei o mestrado. Eu larguei o balé, 
daí continuei com o mestrado, e a matrícula nem fiz. E não me arrependo da minha escolha. Não me 
arrependo. E foi esse livro que mudou minha vida. Eu tenho certeza absoluta. Esse foi um marco, um 

grande marco. 

Eleonora busca voltar à rotina e aos planos que tinha, mas já estava tocada pelo encontro, 

seja com o livro, seja com a amiga. Como ela nos revelou, já haviam se alterado os rumos de 

sua vida [  Enigma 5 (conclusão) possibilita encontros] e chegamos à resposta do enigma 

iniciado na lexia (19a). A vida é repleta de encontros, alguns deles se tornam momentos 

charneira29, que nos tomam e nos levam para caminhos muito adversos daqueles que 

planejamos, esperamos e às vezes queremos. Eleonora disse-nos (94a) que, diante das 

dificuldades, você tem que achar naquele emaranhado de possibilidades de vida. É... a 

pesquisa, como a leitura do literário, nos ensina. 

Para Sofia, não há um livro que lhe marcou, mas uma autora: 

(103a) Então, eu até coloquei no questionário, eu não tenho o livro, eu acho que tenho mais o autor, a 
escritora, que é a Clarice Lispector, e aí eu até coloquei dois livros dela que eu gosto bastante. Não 
foi o que eu trouxe, porque o que eu trouxe foi justamente o primeiro livro que eu peguei dela nas 

mãos e, então assim, é o escritor. 

                                                 
29 A etimologia da palavra, segundo o Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 449), é francesa 
charnière. Le Petit Robert define como “point de jonction, de transition”. Um momento charneira seria, portanto, 
um ponto de mutação na vida de alguém. 
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 Sofia revela-nos seu gosto literário [  Literatura: Clarice Lispector] e passa a narrar 

como chegou até ela: 

 (104a) Eu conheci Clarice Lispector não pelos romances, eu entrei pelas crônicas, que esse livro é 
um livro de crônicas, e, depois, eu passei para os contos, assim. E a Clarice romancista, ela me 
desafia, para mim é mais difícil, a Clarice... dos romances dela, eu li pouca coisa assim, “Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres”, eu morro de paixão. 

 E cita dois livros que conhece [  Literatura: “Uma aprendizagem” ou o “Livro dos 

prazeres”], repercutindo sua paixão pela autora [  Enigma 7: (explicação): paixão]. 

(105a) Mas esse foi um livro que, então, eu lendo uma entrevista do Renato Russo, ele falou da tal da 
Clarice Lispector, e eu daí em seguida, vim morar em Joinville, estava no primeiro ano do segundo 
grau, era segundo grau na época e eu entrei no sebo aqui de Joinville, que era uma coisa que não 

tinha em Tubarão, que eu achava fantástica também, e aí eu dei de cara com esse livro e levei para 
casa, devia ser um real, dois reais... eu lembro até hoje. 

 Como toda apaixonada, Sofia revela-nos detalhes do momento que encontrou seu objeto 

de desejo [ apaixonada].  

 

Repercussões 

 

Todas as leitoras participantes do encontro foram convidadas a trazer um livro, e 

Eleonora ficou interessada em conhecer o livro de Sofia: 

(106a) [Eleonora] É esse? 

[Sofia] É esse. 

[Eleonora] A primeira vez que comprou? 

[Sofia] O primeiro e, assim,... lembro até hoje o estranhamento quando eu comecei a ler Clarice 
Lispector. 

 A experiência de encontro com a autora nos seus escritos provoca Sofia                                   

[ Estranhamento]. 

(107a) Porque eu vinha de leituras justamente... de traduções, de best-sellers, então, aquela leitura 
mais focada na narrativa, a linguagem mais linear, mais fluida. E eu peguei a primeira crônica, que 
se chama “Um Pintor”, e li a primeira frase, que é “a surpresa de ver que o pintor começa por não 

recear, inclusive, a simetria”, e eu falei “como essa mulher escreve mal”. 

 Essa estranheza é pela forma do texto, como ela nos revela, muito diferente daquela que 

estava acostumada e que, muitas vezes, pode afastar o leitor do texto, se este não for instigado 

a continuar impedindo-o de experienciar. A insistência pessoal de Sofia possibilitou encontros 

e descobertas. 
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(108a) Acredita, gente? Eu falei: “que ‘inclusive’? Que frase é essa? Que coisa mal escrita?! Como é 
que o Renato Russo pode gostar disso? E eu fui folheando e cheguei numa outra crônica, que se 

chama “Sem Aviso”, e ela vai... ela é bem pequenininha... eu vou ler, tá? 

  Sofia tem um ídolo, como muitos adolescentes [  Música: Renato Russo], que diz 

gostar de uma escritora. Sofia correu para comprar o livro para conhecer e questiona a escritura 

da autora [  desdém apaixonado], revelando as atitudes de um leitor apaixonado. Em seguida, 

pede autorização ao grupo para ler um fragmento do livro. 

(109a) Que diz assim:  

Tanta coisa que eu não sabia. Nunca tinham me falado, por exemplo, deste sol duro 
das três horas. Também não me tinham avisado sobre este ritmo tão seco de viver, 
desta martelada de poeira. Que doeria, tinham-me avisado. Mas o que vem para a 
minha esperança do horizonte, ao chegar perto se revela abrindo asas de águia sobre 
mim, isso eu não sabia. Não sabia o que é ser sombreada por grandes asas abertas e 
ameaçadoras, um agudo bico de águia inclinado sobre mim rindo. (LISPECTOR, 
2010, p. 67-68). 

E daí a frase que me pegou:  

E quando nos álbuns de adolescente eu respondia com orgulho que não acreditava no 
amor, era então que eu mais amava; isso eu tive que aprender sozinha. Também não 
sabia no que dá mentir. Comecei a mentir por precaução, e ninguém me avisou do 
perigo de ser tão precavida; porque depois nunca mais a mentira descolou de mim. E 
tanto menti que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso - já atordoada 
eu sentia - isso era dizer a verdade.  Até que decaí tanto que a mentira eu a dizia crua, 
simples, curta: eu dizia a verdade bruta. (LISPECTOR, 2010, p. 67-68). 

 Um fragmento escolhido para ser compartilhado, do livro que Sofia considera um marco 

na sua vida, quantos sentidos podem ser tirados dali. No entanto, vamos ficar com o que ela nos 

revela: 

(110a) Quando eu li essa frase, eu me vi nessa frase. E eu pensei assim: “Essa mulher sabe de coisas 
que ninguém mais sabe”. Eu preciso ler. E daí foi onde se abriu para mim que, realmente, a 

literatura, ela não é só o plano narrativo, aquele que a professora Eleonora sempre fala para a gente 
nas aulas. Existem outras coisas sendo faladas ali. Existem outras coisas para você buscar. E se abriu 

esse universo, e daí foi onde eu fui atrás de Clarice e esse amor eterno por ela. 

 Sofia, em sua narrativa, repercute sua paixão, paixão pelo livro, paixão pela autora e 

paixão pelas palavras da autora que conversam com sua vida. A leitura parece sair pelos poros 

do leitor, ressoam emoções contidas [  Reconhecimento do desejo]. Um encontro com a 

leitura do literário que ressoa do que o leitor traz na alma, e o enigma iniciado na lexia (28a) se 

revela [  Enigma 7: (conclusão) leitura em que se reconhece].  

 A leitura de um texto plural repercute no leitor de diferentes formas. Para Eleonora, o 

texto traz outros sentidos: 

(111a) E você vê: eu me impressionei... quando você leu, eu me impressionei com esse livro, “Perto 
do Coração Selvagem”, pelo primeiro capítulo, que ela [Clarice Lispector] vai expressar o mundo de 



126 
 

uma criança. E eu não me dava conta que eu vivi numa família sem criança. Toda minha família era 
de adultos. Não tem esse convívio com criança, é só convívio com adultos e eu não sabia lidar com 

criança. Nunca soube lidar com criança. 

 Eleonora também busca na leitura identificação com sua história de vida e revela como 

era seu mundo infantil [ lembrança] e como ele repercute na adulta, citando um fragmento do 

texto [  Literatura: “Perto do coração selvagem”]. 

(112a) É verdade. Apesar de ter um filho, eu nunca soube lidar. Só sei lidar com ele adulto.  

 E leu... 

O pai... a máquina do papai batia tac-tac... tac-tac-tac... O relógio acordou em tindlen 
sem poeira. O silêncio se arrastou zzzzzz. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa-roupa-
roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, 
grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger 
das folhinhas de árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes. (LISPECTOR, 
1998, p. 13). 

Bachelard (2003), ao tratar da forma como recebemos o poema, afirma: 

As ressonâncias dispersam-se nos diferentes planos de nossa vida no mundo; a 
repercussão convida-nos a um aprofundamento da nossa própria existência. Na 
ressonância ouvimos o poema; na repercussão o falamos, ele é nosso. A repercussão 
opera uma inversão do ser. Parece que o ser do poeta é o nosso ser. (BACHELARD, 
2003, p. 7). 

  Sofia e, agora, Eleonora revelam-nos como uma imagem poética repercute em nós, no 

mais profundo de nosso ser, encarnada em nossa existência. Ela surge de maneira diferente para 

cada leitor. Em Sofia, ressoam na sua adolescência, nos dilemas, nas angústias e nos amores 

que borbulham no ser-adolescente e repercutem na paixão pela autora. Em Eleonora, ressoam 

na infância solitária de uma criança e na compreensão do que é ser criança. 

(113a) E daí eu fui entendendo o mundo da criança e eu disse: “Meu Deus, como é que...” e eu fui 
criança, né! E eu tinha esquecido aquele mundo da criança. Porque, como eu vivia no mundo de 

adultos, eu esqueci esse mundo da criança. E me chamou para isso, né. Que autora consegue pegar 
uma criança, sem ficar falando, né: criança-criança... mas mostrar como a criança sente o mundo. É 

muito lindo. É esse livro que tem que ser mandado para a África. E esse foi para a África. Um dos que 
foi. 

 Se Eleonora identificou-se com o texto e Sofia com a autora, Alice identifica-se com as 

personagens: 

(114a) Então, eu mencionei o Alice [no país das maravilhas] como um dos livros de cabeceira, que eu 
voltei para Alice muitas vezes... assim... continuo voltando na verdade... e as pessoas, por alguma 
razão, me ligam à Alice, porque todos, eu tenho três volumes de “Alice no país das maravilhas” e 
nenhum deles eu comprei, eu ganhei de pessoas que, por alguma razão, acharam que era próprio 

para mim. E é bem engraçado. 
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 Como já citamos antes, as leituras encarnam nos leitores, passam a fazer parte de uma 

identidade reconhecida por aqueles com as quais convive.  

 

Ressonâncias 

 

Alice tem um afeto pelo livro que vem desde a infância e afirma que os outros a ligam 

à história, mas não entende o motivo. É uma história para a qual ela volta com frequência. 

(115a) Um deles a Sofia que me deu... no original que eu ainda tenho que ler. Alice, como eu disse, eu 
entrei, no caso, depois quando estava assim nessa loucura de procurar as coisas e de conhecer e 

principalmente porque a Alice era alguma coisa muito viva na infância. 

 Alice revela-nos que seu encontro com o texto foi por acaso, quando procurava atender 

àquela sua vontade de conhecer (12a). Sua aproximação deu-se devido ao encontro que já 

ocorrera na infância, mas por outro portador, o cinema [  Cinema: “Alice no país das 

maravilhas”, da Disney]. 

(116a) Pelo filme, principalmente porque aquele filme maluco com toda aquela brincadeira que, né, 
coberta pelo açucarzinho da Disney, ele me instigava muito, porque era esse mundo que não fazia 

sentido, só que o filme, não evoluiu no que a Alice tem de melhor, porque ele faz ela de louca 
(tadinha), mas ela não é louca. 

 O filme chamou sua atenção pois era um “mundo que não fazia sentido”, e Alice, 

personagem, era retratada como louca, o que a história no livro não retrata [  Busca de 

sentido]. 

(117a) Quer dizer, ela é louca, mas não nesse sentido. E quando eu entrei na Alice, fora justamente 
essa coisa dessa busca mais infantil de conhecer, de me aproximar da obra que tinha me instigado 

muito, uma coisa que eu admirava muito quando eu era criança. Só que aí eu descobri na Alice outras 
coisas. 

 Retratar a personagem como louca parece incomodar Alice que reconhece a loucura em 

um outro sentido [  Paradoxo: loucura/não loucura]. Barthes (2003, p. 245) trata do sujeito 

amoroso que é atravessado pela ideia de estar louco e afirma: “estou louco por estar enamorado, 

não estou louco porque posso dizê-lo”. O sujeito amoroso pela leitura do literário, como Alice, 

conhecedor de seus delírios, talvez os considere insensatos ou tenha receio que sejam poucos 

razoáveis para os outros, mas isso não o impedem de proclamar sua loucura e discorrer sobre 

ela e buscar conhecê-la e assim descobrir outras coisas. Ela revela que entrou no texto em busca 

de conhecer mais uma obra que havia lhe chamado atenção na infância [  Cronologia: 

infância], sua busca a faz descobrir outra coisa: 
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(118a) A curiosidade, com a qual eu me identificava, os questionamentos, que é muito constante no 
mundo dela. E “por que que as coisas têm que ser assim?”, ou “por que as coisas são assado?”, ou 
“por que que a gente não pode inverter?”, ou “por que que tem que ser desse jeito e não pode ser de 

outro?”, e todo esse embate que é criado ali dentro da história, das infinitas possibilidades, que o 
Lewis Carroll apresenta. 

 O encontro de Alice com o texto, assim ela nos narra, foi seguindo os fios dos 

questionamentos que o texto apresenta [  qual o sentido das coisas?].  

(119a) E nesse livro aqui, que eu li tem cinco anos, ele...  eu tive contato com a Alice através do 
Espelho que também é uma coisa muito interessante. Até “Alice no país das Maravilhas” a gente 

analisou esse ano em Semântica e Pragmática, mas Alice através do Espelho é outro livro que passa 
pelo mesmo... poderia passar pelo mesmo tipo de análise, porque eu ainda acho que ela mais que isso, 

porque ele inverte tudo... 

 Da mesma maneira que Sofia (104a), Alice busca outros textos do autor e os saberes 

propiciados nas aulas (  Linguística: semântica e pragmática] para desvelar o texto [ Busca 

da “verdade” do texto]. As palavras de Alice provocam uma discussão com Eleonora: 

(120a) [Alice] toda as regras que a gente conhece pelo jogo do espelho. 

[Eleonora] Ele inverte a lógica. A lógica cartesiana. 

[Alice] É... e é incrível assim, porque mostra que o mundo não precisa ser assim daquele jeito. Pode 
ser de outro! 

 O compartilhar leitura, como podemos perceber na conversa de Alice e Eleonora, é 

também um compartilhar de compreensão do mundo. A leitura colabora também para que 

compreendamos no nosso cotidiano [  “ler” 24: compreender o cotidiano]. Sensível e 

inteligível juntos, não apartados ou opostos, mas complementares. Essa complementaridade 

possibilita que o leitor se questione a partir daqueles que o texto apresenta, como nos aponta 

Alice: 

(121a) E por que a gente não... e por que a gente aceita as coisas tão facilmente e por que a gente não 
deveria aceitar as coisas tão facilmente e por que a gente não pensa sobre essas coisas? Tem uma 

parte de através do Espelho que acho muito legal que é bem sem sentido assim também... mas a 
questão das flores que falam. 

 Os questionamentos que Alice reconhece no texto coloca-a em movimento para 

questionar a si e as coisas a sua volta [  “ler” 25: colocar-se em movimento]. Ressoa em sua 

narrativa uma lógica do dever ser imposta ao leitor: aceitar as coisas como elas são. Alice quer 

contrariar essa lógica, por isso desliza sobre o texto buscando compreender o mundo a partir do 

mundo imaginário que a leitura lhe apresenta. 

(122a) E a Alice fica muito instigada com as flores que falam e... as flores mandam ela colocar a mão 
na terra e a terra é dura e aí elas falam que as flores do mundo da Alice estavam dormindo porque a 
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terra era fofa e aí ela sente um sono e ali, até ali, a terra era dura e elas não sentiam sono. E aí eu 
achei assim: “Nossa, que sacada genial que esse cara teve” e, apesar de ele ser bem problemático, a 

figura do Lewis Carroll é terrível, na verdade, ele foi capaz de criar um mundo que desafia muita 
coisa do que a gente acredita e acho que é por isso que eu também gosto tanto dele, não sei... 

 Alice joga com o texto, busca desvelar seus sentidos, procura as dobras, não se deixa 

levar pela história do autor, sua história [  História: Lewis Carroll] entra para deixar a leitora 

mais admirada do texto e do autor que lê [ Admiração]. A curiosidade de Alice parece que 

não se apaga. 

(123a) Gosto tanto da Alice, da Alice questionadora, da Alice curiosa. Acho que é bacana assim. Eu 
já fiz algumas releituras. Pretendo ler agora no original, que eu tenho ele em mãos. E sempre é uma 

coisa interessante. 

 Alice revela-se uma leitora identificada com a personagem, vê na personagem alguém 

que a representa, vê no texto as questões que ela busca respostas na vida e temos a resposta ao 

enigma iniciado na lexia (16a) [  Enigma 4: (conclusão): busca de respostas para os dilemas 

da vida]. Ler o texto em sua língua materna é nova busca de sentidos, e isso se torna assunto 

entre ela e Eleonora. 

(124a) [Eleonora] Vai ser algo maravilhoso, porque a leitura do original é imprescindível em alguns 
livros. 

[Alice] Sim, é. A tradução dessa... 

[Eleonora] É muito boa... é muito boa. 

[Alice] Que é bem boa, que é muito boa. E eu vi a tradução, não li, mas vi... a Sofia tem a tradução da 
Cosac Naify, que é bem diferente e é muito interessante, aliás, observar isso, porque existem muitos 

jogos de linguagem que a gente não pega no português traduzido. 

[Eleonora] É... eu acho que em inglês vai ser outra Alice. É outra dimensão. 

[Sofia] Essa edição da Cosac, o tradutor é um poeta e ele... 

[Eleonora] Quem é o tradutor? 

[Sofia] Pois é, não sei agora de nome, não me lembro. Mas ele é poeta e ele tentou reproduzir, não 
reproduzir, mas criar jogos que existem no original. Então é por isso que é tão diferente assim. 

 Alice, parece-nos, ainda não descobriu em Alice no país das maravilhas tudo o que 

ainda procura.  

Inferências 

 

O encontro encerrou-se com as três leitoras discutindo as possibilidades do texto, o que 

nos revela que são leitoras que deslizam pelos sentidos dos textos e que a leitura vai ressoando, 
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repercutindo e possibilitando novos sentidos a suas vidas. Ao serem convidadas a expressar 

suas últimas palavras daquele encontro, Sofia diz: 

(125a) Só que é bacana realmente falar sobre isso. Contar sobre a nossa experiência. 

 Assim, Sofia confirma uma de nossas preocupações, que o encontro também fosse um 

espaço de compartilhamento de afetos, de conhecimentos e de experiências e não só de coleta 

de dados. A fala final de Eleonora mostra-nos o leitor encarnado e a força da leitura 

experienciada... 

(126a) E eu tenho a impressão que se der chance, eu não paro de falar nunca, porque... não sei se 
vocês são assim... mas a literatura me ativa tantas memórias, que me constitui, que se eu começar a 
falar de literatura, eu não paro. Eu tenho que ser cerceada para parar. Se eu não for cerceada, eu 

continuo, porque vão aflorando essas memórias... e essas memórias são muito boas de serem 
lembradas. 

 Com as palavras finais de Eleonora, encerramos a análise deste caderno em que as 

narrativas de Eleonora, Alice e Sofia colaboraram para refletirmos sobre o leitor do literário e 

os elementos sensíveis que emergem quando narram suas lembranças, compartilham 

sentimentos, angústias, sonhos e desejos. A seguir, apresentamos os mapas das vozes das 

narrativas de cada uma dessas leitoras. 

 

4.2 MAPAS DAS VOZES DAS NARRATIVAS 
 

Como anunciamos no segundo capítulo, a seguir, apresentamos os mapas das vozes das 

narrativas das leitoras Leonora, Sofia e Alice que emergiram em nossas análises. Lembramos 

que não buscamos a “verdade” das narrativas, mas o que elas emergiram de plural, portanto 

esses mapas são uma possibilidade de entrada no texto-leitura. Para colaborar com nossos 

leitores, apresentamos as vozes separadas por leitora, identificadas por seu símbolo e seguidas 

do número da lexia e de letra minúscula que indica onde encontrá-las no texto.  

As vozes do Símbolo, da Empiria e da Verdade são apresentadas segundo a ordem em 

que aparecem na narrativa das leitoras. Em se tratando das vozes da Ciência e da Pessoa, 

organizamos em ordem alfabética para colaborar com nossos leitores na busca de um termo ou 

um sentido específico.  
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4.2.1 Eleonora 
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4.2.2 Sofia 
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4.2.3 Alice 
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5 CADERNO DE VIAGEM II: AS LEITORAS DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVALI 

Figura 10 - Proposição “Rede de Elásticos” - Lygia Clark: uma retrospectiva 

         
Fonte: Itaú Cultural (2012). 

 
“Rede de Elásticos” foi uma das proposições que fez parte da exposição “Lygia Clark: 

uma retrospectiva”, organizada pelo Instituto Itaú Cultural na cidade de São Paulo em 2012.30 

A exposição foi organizada, segundo os curadores, a partir de documentos 

deixados pela artista, falecida em 1988. Essa proposição envolveu o público 

visitante da exposição de maneira que pudessem vivenciá-la, como outras 

obras da mesma artista. Segundo Felipe Scovino e Paulo Sergio Duarte, 

curadores da exposição, Lygia Clark denominava-se uma “propositora”, pois buscava uma nova 

fenomenologia do corpo que provocasse encontros entre o sensível e o inteligível daqueles que 

entrassem em contato com suas obras31, isto é, a obra de arte como um objeto propositor 

(MARTINS, M. C., 2011).  

“Rede de elástico” é uma proposição grupal em que o elástico, como objeto propositor, 

vai-se tornando rede, tecida pelas mãos que se entrecruzam, pés e pescoços que se tornam apoio, 

braços e pernas que se esticam e se retraem, negociações e trocas. Uma rede que aproxima 

                                                 
30 Clicar no link ou acessar pelo celular o QRCode direcionará para a página da internet em que foi postada a 
proposição. 
31 Para saber mais acessar o site do Instituto Itaú Cultural em: http://www.itaucultural.org.br/lygia-clark-uma-
retrospectiva-observe-interaja-participe-da-arte. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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pessoas, tece conversas, sensações, trocas afetivas entre o eu, o nós e o espaço. Rede que se 

tece em um movimento flexível que ora medeia espaços e pessoas, aproximando corpos e 

afetos; ora medeia a pessoa e seu corpo, unindo sensação e sentimento, tornando-as parte da 

rede, parte da obra.  

Mediação é um conceito complexo, sujeito a diferentes interpretações. Desse modo, 

buscamos, já que as leitoras neste capítulo se referiram com frequência a ele na trama de suas 

narrativas, puxar alguns fios que o constitui, no encontro com alguns autores que já se 

aprofundaram no tema. 

A mediação, no campo das Artes, muitas vezes é confundida com informação, em que 

mediar é entendida como detalhar as técnicas utilizadas, relatar a história da obra ou do artista, 

apresentar a obra em uma “categorização” de algum movimento artístico. Em uma proposição 

como “Rede de elástico”, percebemos que não é dessa ação que se trata, pois a trama da 

mediação se entremeia com a trama da rede que se constitui. Como isso acontece? Entendemos, 

por meio de um viés que aproxima o sensível e o inteligível, a mediação como um espaço de 

troca, de partilha (MARTINS, M. C., 2011), como caminhos pelos quais transitamos pelos 

territórios das artes (URIARTE, 2017) e como forma de escuta do outro (NEITZEL et al., 

2017). 

Pensar a mediação por esse viés é considerar a ação mediadora a partir de três pontos, 

destacados por Martins, M. C. (2011): 1) como nutrição estética, que alimenta olhares, 

percepções e pensamentos e, com isso, provoca encontros; 2) como curadoria educativa, 

ampliando o olhar para além das autorias, despertando a fruição em uma experiência com a 

arte, pressupondo um curador que trabalhe para que o sujeito busque outros sentidos na obra; e 

3) como uma ação propositora que mova o sujeito para uma experiência estésica, que interfira 

para provocar o olhar do outro na produção de sentidos, na criação e no enfrentamento do não-

saber.  

A mediação de leitura, nesse olhar, preocupa-se com o acolhimento do sujeito-leitor, 

busca espaços de troca, o considera sujeito partícipe dessa ação. Uma mediação, assim, está 

aberta a diferentes sentidos e é também cultural, pois não se restringe a perguntas e a respostas 

entre o mediador e o sujeito da mediação, em uma simplificação da experiência artística, como 

nos alerta Uriarte (2017). Envolvendo-o com a arte e suas manifestações, a mediação possibilita 

encontros sensíveis entre esta e a cultura em diferentes suportes, ampliando a possibilidade de 

fruição, criação e inclusive de recriação pelo sujeito.  

Assim como Uriarte (2017), entendemos que o mediador provoca os sentidos do outro, 

convoca sua cognição, instiga suas percepções, promove encontros que instigam o mediado em 
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um processo de fora para dentro, de modo a ampliar sua percepção e sua sensibilidade, e de 

dentro para fora, em que busca dar sentido a esses encontros. O mediador acolhe o pensar e o 

sentir do mediado, e suas ações partem de seus interesses e de seus conhecimentos prévios.  

Neitzel et al. (2017) consideram que uma mediação cultural não pode ser confundida 

com informação, pois provoca encontros, a escuta do outro, propõe interlocuções e visa à 

participação. Vista assim, a mediação cultural é partilhada, promove trocas de saberes e de 

sensibilidades entre o mediador e o sujeito ao qual a mediação se dirige. É um diálogo, ativo e 

participativo, que envolve a escuta do outro e possibilita a interação do sujeito com a obra de 

arte, por meio da observação, da construção de hipóteses do estabelecimento de relações 

intertextuais e do confronto de percepções entre o mediador e aqueles que são atravessados pela 

ação mediadora. Ela ocorre pelo sensível e pelo inteligível, possibilitando experiências e 

nutrições estéticas, pois, segundo as autoras, sustenta, alimenta e educa os sentidos daquele que 

passa pela mediação. 

Para uma mediação cultural que considera esses pontos destacados, o mediador busca: 

conhecer aqueles com que irá dialogar, cria com eles uma relação de confiança, faz adequações 

as suas narrativas para aproximar-se. Durante sua narrativa, no momento do encontro com o 

mediado, suspende-a quando nota um interesse diferente do estabelecido e abre-se para outras 

possibilidades, incentiva a voz do outro, possibilita a digressão e a reversibilidade da narrativa, 

em um jogo de brincar com os sentidos, provocando reflexões e abertura de caminhos pessoais 

de descoberta pelos mediados. 

Para Petit (2013), que discute a mediação na relação do leitor com o livro, o mediador 

de leitura tem dois papéis: iniciar o leitor no mundo do livro e acompanhá-lo em momentos 

diferentes de seu percurso. Entendemos que nem sempre o mediador de leitura é aquele que 

“inicia” um leitor, pois muitos outros encontros podem já ter ocorrido entre o leitor e o texto. 

Contudo, o mediador pode ser um construtor de pontes entre aquele e o texto e um facilitador 

para que o mediado construa suas próprias pontes. É uma pessoa que guiado por sua paixão 

contagia outros. Sua mediação abre possibilidades para que o leitor conheça outras culturas, 

outros modos de pensar, de forma a ampliar o seu olhar para além do seu gueto, dos seus hábitos, 

das suas crenças. 

No entanto, iniciar alguém na leitura nem sempre é suficiente. Os trajetos dos leitores 

são descontínuos, lembra-nos Petit (2013), marcados por interrupções longas ou curtas. Há 

momentos que o leitor encontra dificuldades com o texto (quando se sente perdido, quando a 

leitura o assusta, quando o tema de suas leituras exauriu, etc.). Nesses momentos, o papel do 

mediador destaca-se. Um mediador receptivo, disponível para propor uma leitura nova, torna-
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se importante para acompanhar o leitor nas suas escolhas, oportunizar novas descobertas, criar 

momentos para que o leitor manifeste seus desejos, angústias e espaços para que possa falar e 

ouvir outros leitores. 

Diante disso, consideramos que mediar a leitura do literário, como na proposição “Rede 

de elástico”, é um movimento e uma atitude daquele que medeia em relação àqueles a quem 

suas ações se direcionam. É um movimento que possibilita o encontro com o texto literário 

entendido como arte, que provoca o outro a constituir relações e sentidos. É propositiva 

aproximando e instigando o sensível e o inteligível, de modo a possibilitar a elaboração de 

relações e de interrelações com outras formas de arte, de conhecimentos e de afetividade.  

Além disso, possibilita que uma rede se constitua a partir da relação do leitor com o 

texto e outros leitores. Mediar também é uma atitude que envolve a escuta atenta, o olhar 

acariciante, o desprendimento em tornar-se o oráculo do outro para juntos buscarem as respostas 

às dúvidas e às indagações que surgem durante a mediação literária.  

Quando discutimos a leitura do literário como experiência, aquela que emerge no 

encontro do leitor com o texto, este se apresenta como um objeto propositor (NEITZEL; CRUZ; 

WEISS, 2017), que provoca e convida o leitor a interagir consigo, a adentrar na sua rede flexível 

e plural de sentidos, possibilitando-lhe outros encontros, com suas sensações, com elementos 

sensíveis afetuais da sua história, em um movimento de descoberta que encarnam em si. Outras 

vezes, esse movimento de mediação envolve um mediador que oportuniza, facilita, suscita o 

encontro entre o leitor e o texto. Esse mediador tem um papel importante no encontro, pois suas 

atitudes podem tanto afastar o leitor da leitura, como os vários exemplos nas narrativas que 

apresentamos na introdução desta tese, ou torná-lo um “louco por livros” como nos narrou a 

apaixonada Alice (47a). 

Mediar a tessitura do encontro entre texto e leitor ocorre quando, por exemplo, o pai de 

Eleonora instigou-a a “ler as nuvens” ou quando a mãe escondeu os livros “embaixo do 

colchão” (22a e 23a), ou quando o pai de Sofia lhe trouxe histórias em quadrinho após suas 

viagens (51a). Nesses casos, a família teve um papel mediador importante na constituição do 

leitor, pois foram suas atitudes que os tornaram mediadores. 

O professor é um mediador importante, como o “professor sonhador” narrado por Alice 

(45a). E há, também, os bibliotecários. Para ilustrar o papel mediador do bibliotecário, 

lembremos de Matilda, do romance do mesmo nome32, que foi atendida pela bibliotecária Sra. 

Felps, na biblioteca da cidade onde morava. A bibliotecária, ao conhecê-la, ficou admirada com 

                                                 
32 DAHL, Roald. Matilda. Tradução Cecília Camargo Bartalotti. 4. ed. 5. tiragem. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2014. 
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as escolhas literárias da menina. Ela se questiona sobre qual leitura indicar a uma criança 

naquela idade, mas, ao ouvi-la sobre suas leituras anteriores, opta por desafiá-la. Contudo, não 

a deixa só e se coloca à disposição caso a pequena leitora considere a indicação de leitura 

“difícil”, e mantém a menina sob seu olhar enquanto esta lê na biblioteca. 

Matilda lê as indicações da Sra. Felps e muitas outras mais. Um dia a leitora comenta 

sobre um autor, que, segundo ela, dizia coisas que não entendia muito, mas gostava do jeito 

como a fazia sentir as coisas. A bibliotecária ouve a menina e diz: “Um bom escritor sempre 

fará você sentir isso [...]. E não se preocupe com os trechos que você não entender. Recoste-se  

Esse fragmento do texto de Dahl ajuda-nos a ilustrar a ação mediadora na relação com 

o leitor e suas leituras, de maneira a incentivar o fazer da experiência com a leitura do literário. 

O mediador, no caso a bibliotecária ouve a leitora, busca (re)conhecer seus conhecimentos 

prévios, não a subestima e não só lhe propõe uma leitura desafiadora, como a acompanha a 

distância, sendo atenciosa quando solicitada e compartilhando os seus conhecimentos de leitora 

com a menina. 

Uma outra mediação de leitura que surgiu em nossa pesquisa foi a mediação por 

transporte. Trata-se de uma ação mediadora que não é direta, isto é, provocada por um mediador 

com objetivos pré-determinados e, portanto, não intencional. Ela ocorre quando a leitura é que 

en-caminha o leitor para outras leituras, como Sofia que, ao ler em uma revista a entrevista que 

seu artista preferido gostava de Clarice Lispector, foi em busca de textos da autora. Há uma 

transferência, um transporte, de uma leitura para outra que provoca o leitor a buscar outros 

textos. 

Alargando um pouco as possibilidades de tematização da mediação, destacamos os 

espaços como mediadores, pois como leitores é importante termos a nossa disposição espaços 

de mediação simbólica e ficcionais (PETIT, 2012). Defendemos, na qualidade de pesquisadores 

e de grupo de pesquisa, que os espaços culturais são propositores, como destacam Martins, M. 

C. (2011), ao tratar da arte na sala de aula; Martins, E. C. da S. (2018), que investigou a potência 

cultural de quatro bibliotecas francesas; e Cé Soares (2017) que investigou a potência das 

escolas como espaço cultural e artístico. 

Um espaço propositivo, quando pensamos em mediação de leitura, convida à leitura, 

provoca e possibilita encontros entre leitores, é organizado para facilitar o ato de ler na 

disposição do mobiliário, na facilidade de acesso aos livros, na escolha das cores e da 

iluminação, na seleção do acervo. É também pensado para ampliar a sensibilidade do leitor 

aproximando-o de outras expressões artísticas e culturais, um espaço em que o vivido está 

presente (MARTINS, E. C. da S., 2018) e pode possibilitar o fazer da experiência. 
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Quando esses espaços são pensados, as atitudes daqueles que trabalham são 

fundamentais, não só dos bibliotecários e professores, com também de toda a equipe, desde os 

gestores até aqueles que atuam na limpeza e na manutenção do equipamento. Um espaço 

propositor é constituído também pelas pessoas, e suas atitudes e movimentos podem mediar os 

encontros do leitor com a leitura. Daí a importância da formação desses sujeitos como 

mediadores, como aponta Cerrillo (2009). 

Não iremos aqui nos alongar sobre a mediação, a formação do mediador e dos espaços 

propositores, pois este é um campo vasto que, como já afirmamos, não cabe no tempo desta 

pesquisa. Entretanto, não podemos deixar de destacar a importância de um espaço pensado, 

agradável, instigante e acolhedor para receber os leitores; e de mediadores com formação 

literária, psicológica e didática, conhecimento sobre grupos e formas de promover sua 

participação (CERRILLO, 2009), apaixonado pela leitura (PETIT, 2012), provocadores de 

diálogos e encontros (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017). Enfim, um facilitador do fazer da 

experiência a partir da leitura do literário. 

5.1 O texto-leitura  

Neste segundo caderno, em que encontramos Marcela, Marilyn, Matilda e Clarissa, 

leitoras que, na vida adulta, voltaram para a universidade no Grupo de Pesquisa Cultura, Escola 

e Educação Criadora e participaram de Seminários Temáticos voltados à literatura do 

Programa de Pós-Graduação da UNIVALI, a temática da mediação (re)surge por diferentes 

nuanças em suas narrativas.  

Buscamos ouvi-las com os mesmos cuidados já destacados no primeiro caderno, na 

companhia dos nossos guias nesta viagem, para compreender como fazer uma experiência a 

partir da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos e o constitui leitor 

encarnado. Assim, utilizamos os mesmos procedimentos que já foram descritos anteriormente. 

Após a apresentação do fragmento do filme Minhas tardes com Marguerite, Marcela passou a 

narrar sua identificação com o filme. 

(1b) A parte que ele lembra do professor, em idade de alfabetização (talvez) escolar... 

Marcela fez relação entre o personagem que, quando criança, sofre humilhações do 

professor por não saber ler e suas lembranças de quando atuava como professora alfabetizadora 

e como leitora [  Cronológica: atuação profissional]. 
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(2b) é que muito... mexe comigo, pelo tempo que eu fiquei na sala de alfabetização, pelo tempo que eu 
passei como leitora, e... formando leitores. 

As lembranças “mexem” com a leitora adulta, mas o que a afeta tanto? Quais os 

elementos sensíveis afetuais estão envolvidos nessas lembranças de Marcela? Esse enigma que 

se inicia nesta lexia [ Enigma 1: (assunto) quais os elementos sensíveis afetuais moveram as 

lembranças de Marcela?] tem sua conclusão na lexia (113). 

(3b) com aqueles que não conseguiam ainda decodificar de fato a língua portuguesa, juntando os 
símbolos e os signos. 

A leitura é um processo que envolve uma decodificação de símbolos e sinais e integra 

o leitor iniciante a sua cultura e à forma em que nela a comunicação ocorre, mas é apenas o 

início. Se voltar à lexia 11a, nosso leitor encontrará nossas reflexões sobre a dificuldade que 

encontramos ao considerarmos o processo de leitura apenas na aprendizagem da decodificação 

dos códigos da língua [  Linguística]. Para alargar aquela discussão, acrescentamos que ler 

não é apenas a aquisição de uma competência, mas também uma necessidade para vivermos em 

sociedade, pois compartilharmos mensagens, conhecimentos, emoções, histórias, como destaca 

Cerrillo (2016). Além de oferecer-nos a possibilidade de compreendermos e atuarmos como 

leitores, inclusive de tornarmos escritores de nossos próprios textos a partir da leitura do 

literário (BARTHES, 1999, 2102, 2013a, 2013b, 2103c, 2014), ultrapassamos, e muito, a ideia 

simplista de que ler é decodificar códigos. Nesse sentido, Marcela tem essa consciência. 

(4b) Me remete muito, porque eu fiz muita leitura, eu usei muito a leitura para envolver os pequenos 
na sala, na sala de alfabetização... 

 

 Professor mediador 

A narrativa de Marcela repercute uma professora mediadora que experimentou o amor 

pela leitura (PETIT, 2013), que a tenha como hábito, que a vê como experiência e que se 

preocupa com o envolvimento dos alunos com a leitura [  envolver o outro]. A relação que 

Marcela faz entre a leitura e o fragmento do filme está relacionada a esse envolvimento como 

veremos ao longo de sua narrativa. 

(5b) que eles tentassem compreender antes de escrever o que liam de certa forma no mundo. 
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A leitura como forma de ler o mundo [  “ler”: 1: ler o mundo]. Paulo Freire33 considera 

que, em primeiro lugar, lemos o mundo no qual nos movemos, para, depois, lermos as palavras. 

Para além do conceito defendido por Freire, “ler o mundo” tornou-se um jargão quando a 

temática é a leitura, principalmente nos ambientes escolares, e seu uso está sujeito a diferentes 

interpretações. Qual o sentido dado por Marcela, a partir de suas práticas como professora, a 

essa afirmação? [ Enigma 2: (assunto) sentido dos termos “ler o mundo” para Marcela?]  

(6b) Então, eu fiz muito trabalho com o livro, eu dei muito livro, eu fazia muito trabalho de 
sensibilização de livro, de leitura de livro e vivência do livro. Eu trouxe pessoas de fora. Certa vez eu 

fiz um projeto de leitura, em que eu trouxe formadores de opinião da região para ler para eles...  

 Na descrição que Marcela nos apresenta sobre seu trabalho com a leitura, emerge uma 

leitora/mediadora/professora em movimento e que movimenta outros a favor daquilo que 

acredita, coloca coisas e pessoas em interação [  colocar-se em movimento], como sugeriram 

Cerrillo (2009) e Neitzel, Cruz e Weiss (2017). Uma promotora da participação, já que esta não 

brota e requer uma pedagogia para sua constituição34, e provocadora de diálogos. Para nossa 

leitora, ler o mundo parece estar relacionado a envolver leitores com diferentes vivências e, 

para além dos muros da escola, para dialogar [ Enigma 2: (exposição) promoção do diálogo 

entre diferentes leitores]. 

(7b) para ver o que eles com seis anos e sete anos, percebiam de diferença e tinha diferença em ler, 
é... tinha diferença na minha leitura, na leitura feita pelos outros e se os livros também percorriam 

outras áreas... 

 Há um ponto importante que emerge da narrativa de Marcela, a ação de ler é diferente 

entre os leitores e impacta na escuta [  “ler”: 2: há diferentes formas de ler]. A voz, a 

entonação, as paradas para respirar, o tempo de parada em cada palavra ou frase, os 

regionalismos da língua, faz com que cada leitor realize uma leitura única, que impacta na forma 

de mediar, instigando ou não o outro a ler. A sensibilidade de Marcela [ preocupação com o 

outro] em apresentar outros leitores a seus alunos indica outra faceta do sentido que dá a “ler o 

mundo” [ Enigma 2: (resposta suspensa) valorização das diferenças]. 

(8b) porque na região onde eu trabalhava era muito simples, muito pobre, no sentido mais até 
cultural, não no financeiro, mas cultura, no sentido de ter livros em casa, ter livros na família e que 

isso fosse uma prática comum, a leitura. Então quando eu trouxe... aí vieram bombeiros, veio 
bombeiro, veio um policial militar, veio um dentista, veio a vice-prefeita da cidade, veio o cara do 

jornal local, o jornalista que trabalhava na televisão local, e cada um escolhia uma leitura, e trouxe 

                                                 
33 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. 51. ed. São Paulo: Cortez, 
2011. 
34 Para saber mais sobre participação e a pedagogia de constituição de grupos, recomendamos a leitura de: 
MILITÃO, Jair. Como fazer trabalho comunitário? São Paulo: Paulus, 2003. 
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pra eles, escolhiam uma forma de ler, escolhia uma forma de conversar com eles, entende? Com o 
grupo. 

 As ações de Marcela para provocar e instigar seus alunos a ler não se fecha entre os 

muros da escola e nem na sala de aula, demonstrando conhecimento da comunidade em que 

atua e capacidade de articulação para promover a participação desta [ articulação comunitária] 

em suas aulas. Sua atuação aponta atitudes que colaboram para o êxito de sua ação mediadora, 

como: conhecimento do grupo e a capacidade de articulá-lo; acreditar no seu trabalho mediador 

com entusiasmo e compromisso; conhecimento do contexto de procedência daqueles em que 

ocorreram suas intervenções mediadoras; que são consideradas por Cerrillo (2009) como 

requisitos importantes, apesar de parecerem óbvios, para o mediador de leitura. 

(9b) E ao final de cada um a gente conversava... ficávamos longos tempos conversando, assim. É a 
lembrança que eu tenho de mais forte, eu tinha muita produção deles com relação a isso. 

 Afirmamos que o fazer uma experiência com a leitura do literário constitui um saber 

incorporado em um estar-junto ao outro. Marcela traz-nos, em sua narrativa, um exemplo de 

como isso é possível a partir de uma ação mediadora. O prazer de ficar “longos tempos 

conversando” [  “ler”: 3: conversar com o outro] que se torna um elemento sensível afetual 

da sua constituição de leitora que afeta outros leitores [ prazer de estar com o outro]. Quantos 

elementos sensíveis afetuais ela também não despertou em crianças e adultos leitores com sua 

ação mediadora? [ Enigma 1: (exposição) longas conversas com o outro sobre leituras quando 

professora]. 

(10b) Então, o que vinha mais para eles e, daí, eu me vejo na situação de professora. Hoje, depois 
desse tempo no mestrado e doutorado, eu me vejo como leitora e como mediadora. De certa forma, o 

que eu praticava naquele momento, isso eu trago muito escrito na minha dissertação inclusive, porque 
em alguns momentos eu me pegava ainda assim: E agora? As palavras que nós vamos estudar desse... 

dessa leitura? Que palavras nós podemos identificar? 

 Refletir sobre suas práticas, questionar-se em seus conhecimentos prévios, buscar outros 

caminhos emergem da leitora e da mediadora Marcela que se reconhece como tal [

autoconhecimento], e que busca, na academia, a escrita dessas reflexões. Como nos pontua 

Barthes (2012), o leitor do literário que busca sua própria escrita também sonha em ser um 

autor.  

(11b) E... mas, era intuitivo, né, algumas coisas e outras coisas eu fazia muito pedagogicamente. É 
muito trabalhando o conteúdo. O maior cuidado que eu tinha, por já respeitar a idade deles e a forma 

como que a gente afeta as pessoas, era o cuidado de não afastá-los dos livros e não afastá-los da 
leitura. Então, tem vários depoimentos hoje deles já adultos que se transformaram em professores ou 

profissionais de outras áreas, mas que leem muito. 
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 O movimento mediador de Marcela emerge em dois polos, o intuitivo e o reflexivo a 

partir de suas ações planejadas pedagogicamente [ Antítese: intuição/planejamento], 

acentuando que o sensível e o inteligível não estão apartados nem na leitura e nem na sua 

mediação. 

Nossa pesquisa aponta que o fazer uma experiência com a leitura do literário requer 

sensibilidade para perceber o outro, da maneira como ele é. O que emerge da narrativa de 

Marcela é que um mediador de leitura também requer essa sensibilidade, refletida no cuidado 

que tem em não afastar seus alunos da leitura, mesmo tendo que trabalhar os conteúdos 

programáticos exigidos pela escola [  “ler”: 4: trabalhar com conteúdo programático sem 

afastar o leitor da leitura].  Marcela denota, ainda, o orgulho com seu trabalho como professora 

mediadora de leitura ao afirmar que muitos dos seus alunos se transformaram em adultos 

leitores de diferentes áreas profissionais [ orgulho do seu trabalho].  

Quando solicitada que fale mais da relação entre o fragmento do filme e sua narrativa, 

ela complementa:  

(12b) Ali um professor, uma experiência de um professor não muito amigável, não é muito simpático. 
Isso... que afasta. E isso agora, naquele momento em que eu fazia isso, por mais que eu já tivesse 
graduação e tivesse uma pós-graduação lato sensu, eu ainda não tinha, ah... toda essa ampliação 

acerca da literatura que eu tenho hoje. 

 
 Formação 

Marcela revela-nos um pouco mais sobre as relações que fez com o fragmento e os 

elementos sensíveis afetuais que emergiram [ Enigma 1: (resposta suspensa) a forma não 

amigável e falta de simpatia do professor com seus alunos]. A forma não muito amigável como 

o professor trata seus alunos no fragmento do filme incomoda Marcela, que acredita que 

posturas como essas afastam os alunos da leitura [  Paradoxo: professor afasta o aluno da 

leitura]. A formação também emerge como um valor na constituição da leitora/mediadora de 

leitura Marcela [  Formação literária], e não se restringe à inicial [  “ler”: 5: ler é processo]. 

Uma formação renovada (CERRILLO, 2009) e que amplia seus conhecimentos e sua 

capacidade de atuação. 

(13b) porque a minha formação em pedagogia, é uma formação frágil nessa área. É muito frágil na 
literatura, então eu não tinha essa ampliação que eu tenho hoje de perceber a literatura, arte de fato. 

Cerrillo (2009) considera que a formação literária, psicológica e didática do mediador 

amplia a sua possibilidade de atuação. O que Marcela repercute em sua narrativa é que como 

professora entende esta importância e busca-a [ reconhecimento de suas dificuldades], já que 
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considera tanto sua Graduação quanto a Pós-Graduação lato sensu frágeis nesse campo.  Neitzel 

e Carvalho (2016), que investigaram esse tema entre os professores dos anos iniciais da rede 

municipal de uma cidade de Santa Catarina, a partir do impacto das atividades artísticas 

propostas em um curso de formação continuada na prática pedagógica desses professores, 

apontam que, apesar dos discursos desses profissionais da importância das artes na formação 

de seus alunos, sua aplicação em boa parte se restringia às aulas de artes, ministradas pelo 

professor formado em artes ou de forma utilitarista no ensino do conteúdo programático. Os 

professores, segundo as pesquisadoras, não eram, em sua maioria, consumidores de arte e, na 

formação continuada que lhes foi oferecida, poucos optaram pelas disciplinas relacionadas às 

artes. 

Entendemos, como as autoras, que a arte, no nosso caso, a leitura do literário contribui 

para ampliar a percepção dos sujeitos, sendo sua presença na formação dos professores 

fundamental, já que são eles os mediadores em sala de aula. Contudo, como nos apontam 

Marcela e as pesquisadoras, a formação estética é, muitas vezes, negligenciada e desprestigiada, 

o que acaba influenciando nas escolhas dos professores na organização dos seus currículos e do 

conteúdo dos cursos dos quais participam, quando isso é possível.  

Ninguém ensina o que não sabe, daí a importância de repensarmos os currículos de 

formação inicial e continuada dos professores de forma a valorizar sua formação estética. 

Marcela, sentindo essa fragilidade, foi em busca [ busca de formação], pois o professor está 

em permanente formação. Contudo, como ressaltam Neitzel e Carvalho (2016), clareza sobre o 

que deseja e quais aspectos referentes à arte e à estética lhe interessam fazem parte de sua 

atuação. 

Marilyn, ao narrar qual a parte do fragmento ela mais se identificou, destacou 

Margueritte, a senhora leitora, que incentiva Germain a ler. 

(14b) Eu, no caso, me vejo como aquela velhinha, porque eu sempre fui professora de literatura. 
Sempre. De leitura e literatura. Eu sempre dei ênfase nessa parte do ensino da língua portuguesa, 
tanto de 1° ao 4°, 5° ao 8°, Ensino Médio e Ensino Superior, em todas. Essa minha relação com a 

leitura sempre foi muito intensa, e eu percebo o que aquela velhinha fez, é o que eu sempre fiz. Então,
eu tinha que motivá-los para ler, então o que que eu fazia? Eu lia. 

 Ler para o outro 

A identificação dá-se pela ação, a ação de ler para o outro [  “ler”: 6: ler para o outro]. 

Marilyn revela-nos um grande interesse pela leitura do literário e pelo ensino da língua 

portuguesa [  Literatura e Língua Portuguesa]. O uso repetitivo do termo “sempre” ao se 

referir à leitura faz-nos indagar: o que fez Marilyn despertar seu interesse pela leitura do 
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literário? [ Enigma 3: (assunto) o que fez Marilyn despertar seu interesse pela leitura do 

literário?]. Esse enigma tem sua conclusão na lexia (88b).   

(15b) E graças a Deus, assim, eu tenho uma facilidade para fazer leitura, dando entonação, uma 
leitura assim, que se torna agradável ao leitor, não é? E... a vida inteira eu fiz isso nas minhas aulas, 
e a gente percebe que isso sempre, eu percebi que isso encantava não a todos mas a muitos alunos, 
que, como ela disse, depois eles vêm e dão aquele depoimento: “ah, professora eu gostei de ler por 

causa do seu jeito de ler para nós.” 

Emerge da narrativa de Marilyn seu encantamento pela leitura e a busca de que seja de 

forma agradável para encantar o outro [  “ler”: 7: ler para encantar]. Marcela (11b) revelou-

nos sua preocupação em não afastar os alunos da leitura. Alice (67a) narrou-nos o prazer que 

sentia em poder contagiar outros por ser leitora e agora Marilyn nos revela o orgulho que sente 

em ser reconhecida como responsável pela constituição de outros leitores [ desejo de 

reconhecimento]. Esses três depoimentos apontam para a importância que o outro tem na 

relação do leitor com a leitura. Como já afirmamos, no leitor encarnado, sua leitura não cabe 

apenas em si, ela ecoa e repercute no outro e alimenta o leitor. A leitura, quando experienciada, 

atua como um elemento sensível catalizador de outros leitores, de outros desejos, de outras 

leituras. E cada leitor, ao compartilhar, recebe em troca elementos sensíveis afetuais que 

parecem completá-los de alguma maneira naquilo que consideram valoroso para si. Daí as 

diferentes maneiras que cada leitor participante de nossa pesquisa relata sua relação com a 

leitura e com o outro. 

(16b) Então eu percebo que é esse ato de uma pessoa que ler para o outro, desperta o que ela 
despertou nele, o interesse pela leitura – essa que é a grande verdade. Então eu não vou gostar 

daquilo que eu não conheço, mas, quando se começa a ler para alguém e mostra assim que delícia 
que é ouvir aquilo, a pessoa se torna, então, motivada à leitura. 

Ler para o outro emerge como um elemento sensível afetual importante que está 

relacionado ao gostar e ao conhecer para gostar [  “ler”: 8: tem um incentivo externo], 

segundo Marilyn. Não se gosta do que não se conhece, afirma-nos ainda a leitora, e esse 

conhecer surge de um incentivo externo dado por outro leitor. E a que elemento sensível afetual 

está ligado? Quem foi o leitor que levou Marilyn a gostar de ler para outros? [ Enigma 3: 

(resposta suspensa) um leitor que lê e tem gosto pela leitura?].   

(17b) Na faculdade, eu fazia isso, e tive um outro professor numa especialização, que ele era reitor da 
Federal do Paraná, e eu fazia isso também intuitivamente, porque, na nossa formação, por exemplo, 

em letras, eu estudei dois tipos de gramática, a gramática tradicional, a normativa e depois a 
gerativa-transformacional. O nosso professor de português era um gramático, ex-padre e tradicional 

até o último. 
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Falávamos anteriormente sobre a importância da formação do mediador, e Marilyn, que 

se formou em uma época diversa da de Marcela, já que são de gerações diferentes, narra sua 

formação universitária “tradicional” que valorizava a Gramática [  Gramática] em detrimento 

da redação e da literatura. Contudo, isso não impediu que Marilyn se tornasse uma professora 

que gosta de ler e considerar importante ler para seus alunos. [ Enigma 3: (logro) formação 

tradicional, com ênfase na gramática].   

(18b) Depois eu me tornei parceira dele como profissional, professora; e ele me dava da língua 
portuguesa o que ele não gostava e que eu amava, que era redação e literatura. E ele cuidava só da 
gramática, daí ele pegava os textos que eu escolhi, e a gente foi assim casado profissionalmente 26 

anos, foi uma parceria que deu certo. 

Com o professor que depois se tornou colega de trabalho, Marilyn encontra uma maneira 

de aliar a sua formação com o seu gosto dentro do campo da Literatura [  “ler”: 9: é encontro]. 

Marilyn traz à tona o que Almeida, M. de F. (2016) nos apontou: na formação do professor de 

Letras a prioridade não é a Literatura, o que acaba por deixar os futuros professores a mercê de  

iniciativas próprias em busca de cobrir esse hiato na formação, como fez Marcela, ou  da “sorte” 

ao encontrar uma professora que gosta de literatura como Marilyn, ou mesmo a continuarem a 

reproduzir o que aprenderam e negligenciarem a formação de novos leitores quando atuam 

profissionalmente. 

Destacamos ainda que a formação inicial do professor é fundamental para que ele seja 

leitor e aprenda a lidar com a leitura do literário em sala de aula.  Se temos tantos professores 

que afastam as crianças do livro, da leitura do literário, não será porque sua formação não é 

literária? 

(19b) E, aí então, ali nesse filme, o que me encantou realmente é essa coisinha simples que ela faz, e 
que é fundamental para quem que não lê, tornar-se um leitor. E qualquer pessoa, por exemplo, um era 

apaixonado por leitura e foi fazer mestrado em Harvard, e nunca deixou de se comunicar comigo 
porque ele me amava, como aluno, por causa dos livros. 

O encontro com a leitura do literário ressoa em Marilyn de maneira intensa: um leitor 

pode tornar outros sujeitos leitores. Ela considera isso fundamental e relaciona termos como a 

paixão e amor [  “ler”: 10: apaixonar] para se referir àqueles que leem. Barthes (2012) 

apresenta-nos três vias pelas quais a leitura captura o leitor: 1) em uma relação de fetiche em 

que o leitor tira prazer das palavras, é puxado para dentro do texto e nelas se perde; 2)  uma 

relação oposta, da ordem do suspense, que faz o leitor caminhar, seguir na leitura em busca de 

esgotá-lo à medida que vai decifrando seus códigos e avançando na leitura, é o prazer pela 

narração; 3) e em uma relação de amor em que o leitor quer encontrar não o autor e nem o texto, 
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mas o amor apaixonado que o autor teve por aquele que iria lê-lo. Com a leitura, o leitor busca 

o amor do autor por si, busca sentir-se amado. Marilyn, em sua narrativa, ressoa esse desejo de 

sentir-se amada por aqueles aos quais realiza leituras [ sentir-se amada]. 

(20b) Ele era um leitor apaixonado. Então ele estudou em Harvard, estudou em... e, hoje, também é 
professor. Esses dias fui no médico e o médico olhou para mim e disse para o parceiro dele, que ia me 

dar anestesia: “Sabe quem é esta senhora? Ela foi minha professora. E a senhora lembra que a 
senhora leu para nós o livro...” e disse o nome do livro, ele já tem quarenta anos, ele fez quarenta 

anos nessa semana, esse médico, e ele lembrava que eu li pra eles o Meu Pé de Laranja Lima35. Ele só 
não lembrava do autor. Então, imagine como marca, como marcou ali então [apontando para o 

filme]. 

Marilyn destaca dois elementos sensíveis que, para ela, repercutem no seu aluno como 

leitor apaixonado: o primeiro, a leitura na infância [  Literatura: “Meu pé de laranja lima”], 

fato que já constatamos com outra participante de nossa pesquisa, Alice (34a), apaixonada 

desde a infância por Alice no país das maravilhas; o segundo elemento sensível é a importância  

da professora/mediadora de leitura, que é lembrada mesmo após vários anos. Ser lembrada por 

aproximar e incentivar outros leitores [ ser lembrada], é um elemento sensível afetual 

importante para Marilyn: 

(21b) Eu achei que aquilo era perfeito, porque eu sinto assim. E inúmeros outros alunos que remetiam 
a essas coisas “eu quero ler como a senhora lê e eu gostei de ler porque a senhora lia para nós.” 

Essa admiração que Marilyn descreve em seus alunos, ela teve por um de seus 

professores na universidade... 

(22b)E esse reitor da universidade, professor também na especialização, ele não lia contos. Ele lia 
poemas. Então ele vinha com aquele livrinho, ele era apaixonado por Drummond, ele tinha daquela 

José Olympio, aqueles livros que são maravilhosos, que ele tem milhares de poemas porque era usado 
papel (não é manteiga) é um papel que é fininho assim. Maravilhosa aquela edição dos Clássicos da 

Literatura. Antes de começar a aula da pós-graduação, todo mundo sentava e ele lia um poema; 
assim, a troco de nada. 

Marilyn revela-nos que não teve apenas um professor “tradicional” apaixonado por 

gramática, houve outro professor com outra paixão: os poemas [  Literatura: Carlos 

Drummond de Andrade e José Olympio], que eram lidos a troco de nada [ Antítese: professor 

apaixonado por gramática/professor apaixonado por poemas]. As lembranças de Marilyn 

levam-nos a refletir sobre a importância das leituras “despretensiosas”, realizadas para o deleite, 

sem a pretensão de ilustrar um conceito, e que ressoam no ouvinte [ Enigma 3: (logro) um 

professor admirado].  Leituras maravilhosas vindas de um professor que sentava e lia a partir 

de um papel fininho [ tocada estesicamente]. A leitura do literário, no nosso entender, não é 

                                                 
35 Romance juvenil, escrito por José Mauro de Vasconcelos, publicado em 1968. 
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despretensiosa, pois o leitor é arrastado, durante a leitura, a levantar a cabeça, tirar os olhos do 

texto e se perder ouvindo ou buscando outros textos, pensamentos, lembranças, relações, 

imagens... O leitor é cativado, para além do deleite, pela fruição. O professor de Marilyn 

possibilitou seu encontro com o texto, por meio da leitura, e é esse encontro que, ressoando na 

aluna, repercute na professora... 

(23b) É, eu fiz especialização em... pela [Universidade] Federal do Paraná e ele era professor e eu 
achei sensacional, porque... ah... a especialização era em língua portuguesa e literatura. E ele 

chegava e ele dava uma disciplina que era de leitura e ele chegava e lia o Drummond.  Achei aquilo 
maravilhoso e, também, eu só fazia pensamento do dia na minha aula, daí comecei a fazer a leitura de 

poemas, porque não dava para se ler sempre um conto, porque a aula tem um tempo determinado e 
você não pode fugir disso. 

Mais que um professor, Marilyn encontrou na universidade [  Acadêmica: 

Universidade Federal do Paraná], um mediador de leitura, que lhe apresentou a leitura por 

deleite, por prazer, e seu exemplo passa a fazer parte de suas reflexões histórico-efeituais e 

utilizada como prática [  “ler”: 11: por deleite]. A leitura por deleite, por prazer de ler, é uma 

leitura de conforto, em que o leitor busca e encontra ecos de si. É uma leitura temporal, no 

sentido de que atende a um interesse ou necessidade do momento e cabe em um tempo 

determinado. Já a leitura fruitiva é aquela que abala, que desestrutura, que incomoda. Essa 

leitura que exige, provoca, possibilita a reflexão. É uma leitura a ser atravessada, que atravessa. 

A leitura fruitiva atua em um tempo que não é o cronológico que predomina na escola, e nem 

do tempo fragmentado das disciplinas que organizam os currículos escolares [ Antítese: tempo 

cronológico/tempo de fruição]. Contudo, isso não inviabiliza o seu trabalho, como nos 

demostrou Weiss (2016) ao introduzir a leitura fruitiva dos contos de Clarice Lispector e 

Virginia Woolf em suas aulas com alunos do Ensino Fundamental, e que Marilyn busca no 

ContArte: 

(24b) Então... aí fui pro ContArte, eu já fiz teatro. Então isso tudo, realmente, aquele... a história ali 
[no filme] ela é fantástica, porque ela traduz realmente um dos melhores jeitos de transformar 

pessoas em leitores: lendo para elas. Simples assim. E depois as colocações todas que tem ali que são 
muito pertinentes. Bem teóricas, inclusive, sobre leitura etc. Então é um livro... é um filme bem 

intelectualizado. Tá certo. 

Marilyn busca o projeto de formação de leitores ContArte da UNIVALI36 [  

Acadêmica: ContArte] para ampliar sua atuação como mediadora de leitura. É interessante 

observar como a arte, no caso cinematográfica, traz imagens poéticas diferentes para cada 

                                                 
36 “[...] atua desde 2003 nos oito municípios em que a universidade atua, desenvolvendo atividades lúdicas que 
envolvem a declamação de poemas, leitura de textos dramáticos, contação de histórias, entre outras”, segundo o 
site da instituição (UNIVALI, 2018, n.p.).  
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espectador e como as imagens escolhidas para compor suas narrativas estão ligadas e 

repercutem nas suas histórias de vida. Marilyn buscou, durante sua narrativa, argumentar que 

alguém se torna leitor a partir do encontro com um leitor experiente que lê para si. Apontou um 

professor que sentava e lia “a troco de nada” como exemplo que seguia como professora, 

relaciona isso a personagem Margueritte. No entanto, perguntamo-nos: será que é simples 

assim, como afirma Marilyn? [ Enigma 3: (logro) ouvir um leitor “experiente”].   

Já Matilda se reconhece nos dois personagens principais, tanto naquele que tem os 

primeiros contatos com o mundo literário - Germain, quanto naquela que o apresenta a esse 

mundo – Margueritte [ Antítese: leitor experiente/ leitor iniciante]: 

(25b) Eu me vejo nos dois personagens. Me vejo no... no rapaz, já é um homem, porque ele é muito... 
ele é o leitor sendo construído, não vi o... não vi o restante do filme, mas dá para perceber nesse 
trecho, que ele é o leitor tendo aquele contato... primeiro contato com o livro, que, a partir disso, 

começa a despertar algo nele. Então, eu olho pra ele e me vejo, na infância aos 10 anos, quando eu 
comecei a me despertar para literatura, para vontade de ler e, ao longo do meu crescimento 

profissional, pessoal, isso foi aumentando. 

 Despertar 

Matilda revela-nos que foi na infância, aos 10 anos, que ela despertou para a literatura 

[  Cronológica: infância], mas não nos revela como aconteceu [ Enigma 4: (assunto) como 

Matilda despertou para a leitura do literário]; isso só ocorre na lexia (279b).  Repercute na 

narrativa um leitor que se constitui de forma orgânica, com uma disposição que lhe é própria, 

com a vida profissional e pessoal [  “ler”: 11: constitui-se ao longo da vida] e, nesse 

constituir-se, muda de gostos e muda a maneira de sentir a vida. A Matilda leitora reflete sobre 

sua vida e seus desejos, passado e futuro, e, diante dela, podemos acompanhar o pensamento, 

sentir suas nuanças e observar seus devaneios...  

(26b) Meu gosto mudando, meus... a minha vontade de encarar mais a literatura, de gostar mais e de 
entender melhor, de ler livros difíceis [Matilda gesticula aspas], ler clássicos. Então eu me enxergo 

nele lá, quando criança, tentando... começando a gostar dos livros, e [eu] olho para aquela senhora e 
vejo quem eu quero ser hoje. 

Uma leitora que busca romper com os estigmas dados a alguns textos, em especial os 

literários, de serem “difíceis” [  “ler”: 12: romper estigmas], que repercute uma leitura 

desafiadora [  desafios] que encontrou na infância [ Enigma 4: (pergunta suspensa) como 

começou a gostar dos livros na infância?] e a instiga a sonhar [  sonho]. 

(27b) Por que eu estou estudando literatura? Eu não trabalho com isso, eu estudo literatura porque 
eu gosto, porque eu amo e porque eu quero trabalhar... quero ser professora disso, e quero ser ela [a 
senhora do filme assistido], incentivando outras pessoas, alunos e pessoas ao meu redor a também se 
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encantar com esse mundo da literatura e desses livros. Então, eu acho que são dois momentos assim... 
de percepção: eu no passado e eu no futuro. 

São elementos sensíveis oníricos repercutindo do fazer uma experiência com a leitura 

do literário, que a colocam em mutação, provocando a leitora Matilda não só a ler, mas a estudar 

mais, a querer mudar de profissão [  Profissão: jornalismo/professora] e tornar-se uma 

professora mediadora de leitura [ realização de um desejo]. Ressoa em Matilda, assim como 

em Marilyn, um mediador que incentiva, que encanta o outro [  “ler”: 13: incentivar e 

encantar o outro]. É o leitor encarnado que busca o estar-junto, para compartilhar afetos, como 

vimos com Sofia (65a), e para compartilhar saberes, de modo a incentivar outros sujeitos a 

tornarem-se também leitores do literário. 

Clarissa narra-nos quais os elementos sensíveis afetuais emergiram do fragmento ao 

qual assistiu: 

(28b) A princípio eu fiquei encantada com a forma como ela... o gatilho que ela buscou para motivar 
ele à leitura, e eu lembrei quando meu gatilho foi vir para o seminário, porque eu era uma leitora, 
mas uma leitora de tudo. De tudo. Não tinha essa noção... da literatura como objeto estético, que a 

gente viu hoje. 

Clarissa repercute encantamento com a mediação realizada pela personagem 

Margueritte para aproximar e motivar Germain à leitura que emerge e a maneira que ela chega 

à leitura do literário [  “ler”: 14: incentivar e motivar], e traz à baila um ponto que não havia 

surgido nas narrativas anteriores: o leitor do literário que se forma na fase adulta. Clarissa diz-

se leitora de tudo até que participou do seminário de literatura e algo mudou: que gatilho foi 

esse que fez com que Clarissa percebesse uma mudança na sua maneira de se ver como leitora 

e a encarar o texto como objeto estético? [ Enigma 5: (assunto) o que provocou mudança na 

Clarissa leitora?], a resposta a esse enigma encontraremos na lexia (99b). 

(29b) E a vi como... lembrei das mediações, que a professora fazia, que afetava a gente na aula, e... 
nós íamos buscar. Então eu me vi nele e também me vi nela, porque o que ela faz, é o que eu quero 

fazer. 

Clarissa vê-se tanto no leitor iniciante que busca compreender a leitura como na leitora 

mais experiente que lhe apresenta a leitura [ Antítese: leitor iniciante/leitor experiente]. Essa 

forma reversível de relacionar-se com as coisas da vida, que surgem na narrativa de Clarisse, 

emerge na Voz do Símbolo que salienta o lugar da polivalência e da reversibilidade na narrativa 

e vista como transgressão que se revela (BARTHES, 1999). Emerge, também, como 

provocação para que emitamos paradoxos, pois os fenômenos sociais não surgem de um único 

problema, não tem uma única solução, nem uma única verdade (MAFFESOLI, 2005). No leitor 
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encarnado, emerge por meio de um olhar reversível, que não se prende a uma única visão sobre 

as coisas. Sua experiência com a pluralidade do texto possibilita que, por meio do paradoxo e 

da antítese, esse leitor amplie sua forma de compreender a complexidade da vida. Clarissa, 

Matilda (25b) e as outras leitoras participantes da pesquisa, têm como uma das marcas de suas 

narrativas o paradoxo e a antítese. Tanto Clarissa como Matilda, ao se identificarem com dois 

personagens antagônicos (leitor iniciante/leitor experiente), transgridem a ideia do leitor pronto 

e acabado e apontam para a possibilidade de um leitor que se faz constantemente, que coloca 

seu sentido à prova, que se move em diferentes direções em busca de se compreender como 

leitor. 

 

Encontro 

Outro ponto a destacarmos nas narrativas de Matilda (27b) e Clarissa é que as duas, 

instigadas por um professor mediador [ Enigma 5: (formulação) a mudança ocorreu devido 

ao encontro com um professor mediador?], não só adentram a leitura do literário como também 

desejam tornar-se mediadoras de leitura [  “ler”: 15: mediar]. Mais que isso, aponta para um 

modo orgânico, animado por um jogo de imagens que destacam um estilo estético, cotidiano e 

comunicacional, de organizar a vida (MAFFESOLI, 2005). Aquilo que Matilda e Clarissa 

vivenciaram com o professor mediador na leitura as afetaram esteticamente e as impulsionaram 

a querer ser também aquela que afeta, que provoca, que instiga, que comunica com e para o 

outro o prazer pela leitura [  afetada esteticamente]. 

(30b) Então, é uma relação... E assim, ao mesmo tempo, quando eu a vi lendo para ele, eu vi as 
imagens... as imagens emergindo dele e eu me lembrei do Bachelard [Clarissa ri]. E que aí... você... 

quando a gente lê é impossível não retomar essas imagens da infância da gente. 

No fazer uma experiência com a leitura do literário, a relação que se estabelece é entre 

o leitor e o texto. Contudo, as imagens às quais Clarissa se refere são imagens poéticas que 

emergiram em si a partir da observação do fragmento do filme que a levaram a outra imagem, 

as da professora que afeta os alunos com sua aula e, por isso, Bachelard [  Filosofia: Gaston 

Bachelard]. Não iremos tratar aqui das imagens poéticas que emergem nas narrativas dos 

leitores, por entendermos que esse é um tema que exige muito mais fôlego do que alguns 

parágrafos nesta tese. No entanto, podemos afirmar que as imagens poéticas não são ecos do 

passado, mas, diante de uma imagem, o passado ressoa no leitor. Ela possui um dinamismo 

próprio, uma ontologia (BACHELARD, 2003), uma sonoridade, e sentimos sua repercussão na 

leitura de um fragmento de um texto literário, diante de uma obra de arte, uma peça musical, 



152 
 

no contato com a natureza. Uma imagem poética enraíza imediatamente em nós quando a 

encontramos. Possui uma fenomenologia própria, daí a impossibilidade de aprofundarmos 

sobre ela nesse momento, quem sabe em estudos futuros! Mesmo assim, ela está presente nas 

narrativas, mas não como lembranças, como afirma Clarissa [  Cronológica: infância]. 

(31b) E eu fiquei pensando ali: assim como ele não teve incentivo de leitura na escola, eu sou filha de 
semianalfabetos (meus pais são praticamente analfabetos), faltou tanto da minha família quanto da 

escola. 

 
Nascemos leitores?  

Como nos tornamos leitores? Apesar de essa não ser nossa questão de pesquisa, 

deparamo-nos com ela durante todo o processo à medida que ouvíamos as narrativas das leitoras 

participantes. Como a rede de elástico que vai se formando na proposição de Lygia Clark no 

fazer-se, possibilidades de compreensão de como nos tornamos leitores vão emergindo na trama 

de narrativas que se formam, não como respostas diretas, mas como pistas; não como 

afirmações, mas na nuança dos não ditos e interditos. Quando Sofia (5a) nos revelou que, na 

infância, teve dificuldades para aprender a ler, pudemos perceber que isso não foi um 

imperativo para que se tornasse leitora. Os mediadores que encontrou, sua curiosidade, os 

prazeres que a leitura lhe trouxe ao compartilhar, estar-junto, de descobertas, colaboraram para 

torná-la leitora. Clarissa revela-nos que não teve incentivo de pais leitores e nem da escola            

[  ausência] e, mesmo assim, hoje, é leitora do literário. Uma família de leitores, o acesso aos 

livros e a mediação na escola colaboraram para a constituição de um leitor do literário, mas a 

narrativa de Clarisse nos aponta que mesmo, em campos áridos, também emerge um leitor.  

 (32b) mas nem... nem por conta disso, eu achei alguém que me motivou, mesmo não tendo essa 

experiência que a gente tem aqui no seminário, aprendendo dessa forma. Mas os livros chegaram até 

mim...  

Eleonora (22a) e Sofia (51a) tiveram pais mediadores da leitura, mas essa ausência na 

infância de Clarissa não a impediu de tornar-se leitora. Ela aponta os encontros possibilitados 

pelo seminário de literatura como uma forma de aprender [ Enigma 5: (resposta suspensa) a 

participação do seminário que lhe provoca mudança?). Diferentemente de Alice (33a), que foi 

atrás dos livros, Clarissa afirma que os livros “chegaram a ela” [  ser encontrada]. Manguel 

(2005), ao registrar seus momentos de reflexão sobre os livros que (re)leu, narra que, em uma 

manhã, olhou para sua estante de livros e pensou que eles não tinham conhecimento de sua 

existência, ganhavam vida quando os abria e virava-lhes as páginas. Já Clarissa dá aos livros 
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vida, eles a procuram. Como isso ocorreu? [ Enigma 6: (assunto) como textos literários 

chegaram a Clarissa?], a resposta a essa questão só se revela na lexia (284b).  

(33b) e eu gosto de ler e os meus filhos também gostam. É claro que eu não sou... Agora eu acho que 
sou mais mediadora, mas eu não... eu gostaria de ter sido mais. 

Nas narrativas de Sofia (3a, 4a), já tratamos da importância dos pais como mediadores 

de leitura e da presença positiva na formação do leitor. O que Clarissa acrescenta àquela 

discussão é que o amor, o gosto pela leitura do literário repercute daquele que já experimentou 

esse amor [  amor pela leitura], esse gosto (PETIT, 2013). Clarissa, “afetada” pelas mediações 

de uma professora apaixonada pela leitura que busca afetar outros, percebe-se já afetando os 

filhos e se reconhece como mediadora [  mediadora], mas quer mais, quer afetar mais leitores 

[  “ler”: 16: afetar o outro].   

Instigada a falar um pouco mais de suas primeiras lembranças de infância relacionadas 

à leitura, Matilda lembra dos seus 10 anos de idade: 

(34b) A minha foi aos 10 anos, eu já era... não me considero leitora antes... eu gostava de... eu tinha 
coleção de gibis, e lia..., mas eu não... nunca tive o incentivo na escola, sempre estudei em escola 

pública, então é.… até hoje ainda a gente tenta mudar um pouco. E... mas daí aos 10 anos, eu 
considero que eu tive uma mediadora, que era minha tia madrinha. 

Como Clarissa (31b), Matilda narra que não teve incentivos na escola na infância               

[ Cronológica: infância]. Ressoa, assim, a preocupação em mudar essa realidade que 

considera que ainda exista na escola [  mudar a realidade]. Discutir sobre o papel da escola 

no incentivo à leitura é um tema complexo. Petit (2013) alerta-nos o quanto uma abordagem de 

cunho cientificista do ensino da língua e da literatura, entres outros, na França, aumentou a 

distância entre o aluno e o texto, deixando de lado uma ideia de linguagem relacionada à 

construção de sujeitos falantes e sua relação com o mundo que a leitura do literário pode 

contribuir. No Brasil, a leitura muitas vezes é vista como uma proficiência a ser adquirida para 

aprovação em vestibulares, distanciando os alunos dos textos literários, considerados “chatos”, 

como nos aponta Gonçalves (2014). Mudar essa realidade envolve mudança de cultura, de 

formação de professores, de alteração das políticas de incentivo à leitura vigentes, entre outras 

ações que um tema como esse exige. Essa realidade faz com que aqueles que passaram pela 

escola façam afirmações como as de Matilda que não se considerava leitora, mas tinha coleções 

de histórias em quadrinho [ Paradoxo: não ser leitora/ter coleção de histórias em quadrinho]. 

Sua afirmação reflete o que apontaram Petit (2013), Octávio (2014) e Gonçalves (2014): muitos 

alunos não se consideram leitores pois, como já reafirmamos, suas leituras – as histórias em 



154 
 

quadrinho, nesse caso – não são validadas pela escola, um paradoxo instituído por suas práticas 

e pela cultura.  

Matilda traz-nos, em sua narrativa, outro mediador familiar: a tia. 

(35b) Ela lia muitos livros de cunho espírita. Histórias, mas na doutrina espírita. E eu... eu a via 
lendo, e ela estava sempre com aqueles livros e eu fui... me despertando a vontade de ler, e ela foi e 

começou a emprestar. E foi aí que eu considero que, quando eu iniciei nos meus gostos pelas 
palavras, meu gosto por tentar... meu gosto pela leitura. 

O gosto pela leitura, diz-nos Petit (2013), não surge apenas pela aproximação com o 

livro, há de ter alguém que lhe dê vida e com o qual o leitor possa trocar sentimentos, 

informações, conhecimentos. O iniciador do livro (PETIT, 2013) pode ser, como falamos, um 

professor, um bibliotecário, um familiar, mas também um assistente social, um livreiro, um 

militante sindical, um amigo, alguém que encontramos na vida. É essa pessoa que, muitas vezes, 

legitimará, autorizará ou revelará nosso desejo de ler. E esse desejo se inicia de diferentes 

maneiras. Com Sofia, era a curiosidade de saber o que os outros liam (4a); Eleonora teve pais 

leitores (21a); Alice, o desejo pela descoberta (12a); Matilda, pela leitura dos livros espíritas da 

tia [  Religião: Espiritismo]. 

(36b) Que eu fui descobrir mais a literatura literária que a gente aprende aqui mais na adolescência 
mais para frente... principalmente aqui no seminário. Mas foi aos 10 anos, então era dessa minha fase 

dos 10 até os 17 até quando eu concluí a minha dissertação... eu sempre tinha algum livro me 
acompanhando, sempre. 

Matilda afirma que passou a gostar de ler aos 10 anos, mas apenas mais tarde, na 

adolescência [  Cronologia: adolescência], e, depois, nos seminários de literatura, se 

descobriu como uma leitora do literário. Matilda aponta dois marcos na sua maneira de ver a 

leitura: na adolescência e no momento que volta para a universidade para realizar seu Mestrado 

[  mudança]. Clarissa (32b) também nos revela que houve uma mudança na sua maneira de 

compreender a leitura, na vida adulta, a partir dos seminários de literatura na universidade. A 

narrativa dessas duas leitoras indica-nos que cada leitor tem um percurso próprio na relação 

com a leitura e a leitura do literário, e que o leitor do literário pode se constituir a partir da vida 

adulta. Matilda prossegue: 

(37b) Era uma das minhas... meus passatempos preferidos. Mas eram livros mais dessa área, de 
doutrina espírita, de história um pouco..., mas religiosas, mas nem por isso eu desconsidero, isso 

valeu muito para mim. Era o primeiro tipo de livro que me fez despertar para conhecer outros tipos. 

Na narrativa de Matilda, ressoa a leitura como um de seus passatempos preferidos              

[  Enigma 4: (logro) ler era um passatempo preferido], e que o leitor do literário nem sempre 
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se constitui a partir da leitura do literário [  “ler”: 17: ter um passatempo]. Há leitores que 

iniciam pela leitura de histórias em quadrinho, de best-seller, de livros religiosos [  Religião: 

Espiritismo]. Para Matilda, foi esse tipo de leitura que a levou a despertar para outras [  “ler”: 

18: despertar].  O que busca o leitor do literário na escolha de suas leituras e a sempre ter um 

livro que lhe acompanha, como afirmou Matilda (36b)? É uma resposta complicada, pois está 

relacionada à complexidade que é a vida de cada leitor. Petit (2012) dirá que o leitor busca algo 

vital, uma forma de resistir às adversidades, às provações que lhe impõe à vida. Para Manguel 

(2005), o leitor busca outros tempos e outras experiências que o faça viver. Calvino (2014) 

considera que o leitor busca o inesperado. Barthes (2013c) aponta que o leitor busca leituras 

que o coloque em estado de perda, que o desconforte, que questione seus projetos prévios de 

leitura, que o faça entrar em crise na sua relação com a língua. No entanto, o que nos revela 

Matilda? Que leituras são estas que a acompanham? [ Enigma 7: (assunto) por que Matilda 

está “sempre” acompanhada de um livro?]. Esse enigma é revelado na lexia (279b). 

 
Infância 

As narrativas que compõem nossa pesquisa não tratam só de lembranças sobre leituras 

realizadas, mas, principalmente, de momentos vividos na infância. São recordações 

encharcadas de emoção e de sentimentos, como a descrita a seguir: 

(38b) Independentemente do tipo de literatura, né? Eu... eu comigo... foi... meu pai era chacreiro37, a 
gente morava numa fazenda e, então... minha mãe cuidava da casa grande, dos patrões, e os filhos 
deles tinham muitos gibis, então eu entrava escondido na casa para ler. Se minha mãe descobrisse 

que eu entrava lá e pegava gibi para ler, eu apanhava. Então, quando minha mãe estava em um outro 
canto da fazenda, o que que eu fazia? Eu pulava a janela... eu estou rindo aqui porque eu era demais, 

gente... era uma capeta. Eu pulava a janela e ficava escondida lá, até terminar de ler. Então, todo 
final de semana eles vinham e traziam um monte de gibi, então “Opa”, eu ficava assim: “semana que 

vem eu vou ter mais coisas para ler”. E teve uma vez que eles levaram tudo e não trouxeram mais, 
aquilo me deixou muito triste. 

A lembrança das peraltices da menina capeta [  Cronologia: Infância] para conseguir 

ter acesso à leitura alegra Clarissa adulta e entristecia a menina [ Antítese: alegria/tristeza] e 

repercute as possibilidades de o leitor esquivar-se das dificuldades que lhe são impostas pelo 

meio para chegar às leituras que deseja [  superar dificuldades]. Clarissa (32b) havia afirmado 

que os livros chegavam a ela, mas, nessa lexia, percebemos que ela busca, com risco de apanhar 

da mãe, as leituras de seu desejo [ Enigma 6: (formulação) Clarissa sai a busca dos textos?]. 

                                                 
37 O mesmo que chacareiro, aquele que é dono ou cuida de chácaras. 
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A narrativa de Clarissa possibilita-nos refletir sobre a importância de espaços públicos para que 

crianças, jovens e adultos leitores que não têm possibilidade de adquirir seu próprio acervo 

tenham acesso a um diversificado que, como nos revelam Matilda (37b) e Clarissa, possibilitam 

novos caminhos, leituras iniciáticas a outras. O leitor do literário que repercute das narrativas 

das leitoras participantes desta pesquisa caminha por diferentes leituras até chegar à literária; 

são encontros que provocam clivagens e abertura de novos caminhos a um leitor encarnado.  

(39b) Mas a primeira impressão assim que eu tenho... eu tinha uns 10, 11 anos também e foi com os 
gibis. E hoje eu vejo minha filha apaixonada por gibi e não foi eu que incentivei ela, ela gosta do gibi 

também. 

A narrativa de Clarissa novamente reforça a importância das histórias em quadrinhos 

como leitura iniciática para o leitor. A leitora iniciante de histórias em quadrinhos ressoa na 

agora mãe que medeia a aproximação da filha com a leitura, como foram os pais de Eleonora e 

de Sofia [  mediadora]. 

Marilyn, ao ouvir as narrativas das colegas, lembra sua infância: 

(40b) É engraçado ouvir vocês, porque eu sou de uma época muito diferente e longínqua, próxima 
aqui aos meus pais, e a escola era completamente diferente, a que frequentei, apesar de ser pública. 

Modelo assim tradicional, e a minha relação com a literatura sempre foi muito grande. 

 Marilyn é de uma geração anterior às outras leitoras do grupo e destaca esse fato para 

se referir a escola, apontando que aquela em que estudou era completamente diferente                     

[ Enigma 8: (assunto) o que Marilyn considera diferente na sua formação escolar?]. Esse 

enigma revela-se na lexia (90b). A leitora denota uma concepção de escola que, apesar de ser 

pública, mantinha um modelo assim tradicional, cuja relação com a Literatura sempre foi 

grande [  valorização da tradição]. Repercute, na narrativa de  Marilyn, o retorno ao sagrado 

(BALANDIER, 1997), movimento que surge quando, diante das dificuldades, cultivamos 

lembranças de um tempo passado “sagrado e perfeito”, em que tudo era bom e melhor, mesmo 

que, de fato, isso não ocorresse, como podemos constatar nas próprias palavras anteriores de 

Marilyn. É um movimento, muitas vezes, inconsciente, de lidar com a realidade presente que 

nos intimida. 

(41b) meu pai contava histórias, para mim, antes de dormir. E eu acho interessante porque eu me 
lembro assim... e acho que a minha mãe conta, deve ser uma memória relembrada, porque a gente 
não lembra as coisas de 3, 4 anos... a gente não tem essa memória. Mas diz que eu pedia que ele 

contasse sempre, todo dia, a mesma história, mas diferente. 

 Para falar das lembranças de escola na infância, Marilyn inicia com os familiares                

[  Cronologia: Infância] que são constituídas também a partir daquelas que a mãe lhe conta. 
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Marilyn considera que um adulto não tem essa memória de tão tenra idade, que é uma memória 

relembrada [  memória relembrada]. Esse conhecimento que se constitui a partir das 

lembranças do outro faz parte do que Maffesoli (2005) denomina senso comum, um saber 

enraizado na vivência e que dela traz seu substrato e sua legitimidade, é um saber ancestral, que 

faz parte de nós. É esse saber encarnado que repercute das narrativas de infância de Marilyn, 

em que uma menina apaixonada pelo pai é incentivada a apaixonar-se pela leitura do literário [

 menina apaixonada].  

 Outro ponto que emerge da narrativa de Marilyn é a leitura em voz alta na iniciação do 

leitor à leitura do literário [ Enigma 3: (logro) a leitura oral que o pai lhe oferecia]. A leitura 

em voz alta [  “ler”: 19: ler em voz alta] teve como objetivo, na história da leitura, manter a 

memória da comunidade, e, hoje, é utilizada também para facilitar a apropriação da cultura 

escrita (MANGUEL, 2004), que foi retomada nos últimos anos como uma maneira de mediar 

o encontro do leitor como o texto (PETIT, 2012). Contudo, há de diferenciar-se uma leitura em 

voz alta, da leitura dramática. A leitura em voz alta é como um grão de voz (BARTHES, 2013c), 

uma mistura erótica de timbre e linguagem. É a arte de levar o próprio corpo na condução das 

palavras, do tom de voz que não agride e envolve, mas não de forma teatral, dramática, 

preocupada com a clareza da mensagem ou o sentido que o leitor dá àquilo que lê. É uma 

escritura vocal (BARTHES, 2013c), que se distancia do significado e joga com a sonoridade 

das palavras de forma acariciante, como ao pé do ouvido, e isso raspa... corta... frui... 

(42b) E meu pai era... sempre foi o meu ídolo assim, minha relação com meu pai sempre foi muito 
forte, então... a gente... eu acho que deve ter sido por causa disso que ele tinha aquela paciência e ele 

era um homem bravo, porque na relação pai e mãe, vamos dizer assim: o pai era autoridade sem 
tomar nenhuma atitude, e a mãe era quem batia na gente. Então apanhava da mãe; o pai era duro, 
mas não batia na gente, então... vamos dizer assim: a relação com o pai era melhor, porque eu era 

também tão terrível quanto você. 

 Repercute da narrativa de Marilyn a lembrança de um pai austero, homem bravo, e, ao 

mesmo tempo, com uma boa relação com a filha [  Paradoxo: pai paciente/pai bravo], 

reforçando a lógica do dever ser do imaginário social que o pai é a autoridade na família, e a 

relação com a mãe marcada pela ação disciplinar: batia na gente [  Antítese: pai austero/mãe 

disciplinadora]. Esse relato, para Marilyn, revela o comportamento de algumas famílias no seu 

tempo de infância: um pai provedor, autoridade do lar e uma mãe com a tarefa de organizar a 

família [  Social: o papel do pai e da mãe na família]. Essa distribuição dos papéis aproxima 

Marilyn do pai e da leitura do literário [  aproximação] e anuncia um pouco mais sobre o seu 

interesse por esse tema [ Enigma 3: (explicação) apaixonada pelo pai contador de histórias]. 
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É a autoridade pelo reconhecimento (GADAMER, 2016), do pai que autoriza nossa leitora a se 

aproximar da leitura do literário [  respeito pela autoridade reconhecida]. 

(43b) Isso é uma coisa. Outra coisa: a rua em que eu morava era um parque de diversões, porque a 
gente brincava de roda, a gente brincava de cantiga, a gente fazia circo. Tem uma foto minha assim, 
que eu sou pequenininha, eu devo ser um toquinho, com boneca no colo num barranco assim lá. A 

coisa mais linda de vestido todo rodadinho, de chinelo. É lindo porque a gente fazia circo, tinha daí 
um barranco, a gente montava circo, a gente declamava, a gente cantava. Tinha a fanfarra de lata da 

rua, a gente vivia brincando na rua. Isso fez sempre com que eu nunca tivesse assim... nenhuma 
vergonha. 

 Já pontuamos como é importante compartilhar com o outro sentimentos, desejos e 

emoções, e a leitora Marilyn narra-nos lembranças repletas de emoções e afetos na infância, 

revela sua experiência sensível com a vida [  lembranças afetuais], próprios do saber do senso-

comum (MAFFESOLI, 2005). Essas lembranças são outro marco da sua infância, que a leitora 

considera e diferencia das outras leitoras [ Enigma 8: (explicação) as brincadeiras de 

infância]. 

(44b) então eu já comecei a declamar com 3 anos no jardim de infância. “Batatinha quando nasce” 
foi minha primeira oratória. Clássico. Isso aí. Depois teve um outro evento que é marcante, eu até 

procurei na internet para ver se eu achava este livro. No segundo ano, a professora dava... eu passei 
em primeiro lugar na escola e ela deu de prêmio livro, sabe? E não sei o que que aconteceu que no 

dia que entregou o prêmio, que naquele tempo tinha prova, exame, quem passa antes não ia, como eu 
passei em primeiro lugar... 

 Marilyn a cada momento apresenta um pouco mais sobre sua infância, e um tempo 

marcante: o recebimento do primeiro livro [ Cronologia: infância, tempo marcante]. A leitora 

adulta que se orgulha de suas conquistas da infância [  orgulhosa de suas conquistas]. Sua 

narrativa repercute um tempo em que a escola premiava com livros aqueles alunos que se 

destacavam [  “ler”: 20: premiar], e o professor alguém pelo qual o aluno sentia admiração   

[  admiração].  

(45b) e ela levou os livros e eu não peguei o livro e aí eu fui convidada pela professora, que a 
professora... professora era só gente chique, essa era [incompreensível] o sobrenome dela, era 

autoridade, aquela nobreza da cidade, morava do lado da igreja... A casa foi tombada. O irmão dela 
foi umas quatro vezes prefeito, o filho dele foi prefeito. Era gente medalhão, como se diz. E eu fui 

convidada a ir na casa dela para escolher o livro que eu queria: “Jesus”! Essa emoção eu me lembro 
até hoje. 

 A relação de Marilyn na infância com a leitura é marcada pelo prestígio de ter ganho 

um livro por ser a melhor, de ter a possibilidade de visitar a casa de uma professora de família 

reconhecida da cidade, de poder escolher o livro que quisesse [  prestígio]. Para Eleonora 

(101a), a relação com o livro foi possibilidade de encontro com o outro; para Marilyn, foi a 



159 
 

possibilidade de adentrar um mundo social que ela admirava [ Sociedade: as diferenças 

sociais]. 

(46b) sabe, quando eu cheguei, que meu pai me deixou na porta daquele casarão, assim, e eu entrei, e 
os livros estavam jogados na cama. Gente, vocês não fazem ideia: assim, o meu coração palpitava, 

porque eu lia bula de remédio, porque, imagine, na escola não tinha biblioteca, não... livro para 
comprar a gente nem sabia se era possível um cidadão comum ir em algum lugar comprar livro, e eu 

chego lá e aquela cama cheia de livros. 

 Diante do objeto do desejo, a leitora estesia-se [  estesiada], e elementos sensíveis 

afetuais emergem, o coração palpita. A leitora de bulas de remédio encontra o objeto de desejo 

[  encontro]. Marilyn também aponta as dificuldades do leitor para ter acesso aos livros. Sem 

as possibilidades oferecidas por uma biblioteca, Marilyn dependia da boa vontade daqueles que 

o possuíam. Manguel (2004) relata que a história da leitura é marcada pela relação de poder 

oriundo daqueles que detinham os livros. Alguns, por serem autoritários, impediam outros de 

aprender a ler; outros fanáticos decidiam o que o outro podia ou não ler; além dos estóicos, que 

se recusavam a ler por prazer e exigiam que se recontasse apenas fatos que julgassem ser 

verdadeiros [  “ler”: 21: acesso a poucos]. A leitura como um bem que não é para todos e a 

restrição como forma de dominação.  

E Marilyn continua: 

(47b) Aí eu tive que escolher um, e eu escolhi um que era “O Príncipe”, mas acho que esse livro não 
existe mais, porque quando eu entro lá [na Internet] “O Príncipe” aparece “O Príncipe de 

Maquiavel”, “O Príncipe e o Mendigo”, mas esse meu “Príncipe” era outra coisa. 

 
 O livro na lembrança 

 O livro da infância continua a marcar Marilyn, que, depois de tantos anos, ainda busca 

encontrá-lo. A forma possessiva que utiliza ao se referir ao livro, esse meu Príncipe, 

diferenciando-o de outros, [ Literatura: “O príncipe”, de Maquiavel, “O Príncipe e o 

mendigo”], repercute o quanto o livro foi importante para a leitora na infância. Questionada 

sobre por que escolheu aquele livro em especial, dentre todos aqueles jogados na cama, Marilyn 

narra: 

(48b) Porque eu sempre fui muito sonhadora. Eu sou extremamente romântica. Eu sou de câncer. É 
pura emoção! Só de falar aqui para você eu já estou com vontade de chorar. Entende? Então, eu 
sempre fui assim. Eu achava que ia casar com um príncipe, a minha mãe me tratava como uma 

princesa, eu era vestida como uma princesa, imagine assim uma loirinha com vestido feito pela mãe, 
bordado pela mãe. Eu era um bibelô, enfim. 
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 Trazemos a discussão Eco (2003) que, ao apresentar as funções da literatura, destaca o 

leitor que busca nas histórias contadas a possibilidade de contar a sua própria história, aquela 

que desejamos ter e, por isso, a amamos e a lemos. Marilyn, que ressoa sonho e romantismo      

[  sonhadora e romântica], encontra no livro que escolheu um elemento sensível onírico              

[  “ler”: 22: identificar-se com seus desejos], que foi construído também pela mãe que a vestia 

como uma princesa. 

(49b) Como na escola eu era destaque no aspecto cognitivo, mas aliado, como diz ela, com a beleza, 
eu disse para ela... então aquilo era uma coisa assim. Eu noto assim que as pessoas me tratavam 

[diferente], hoje, na época não. Eu sempre fui assim natural. E naquele tempo não havia diferença de 
classe social. Por quê? Porque o capitalismo não era tão exacerbado. A gente era pobre, era filho de 
maquinista. Estudava lá com os filhos dos coronéis, eu estudei em colégio militar, que era do exército. 

Chegava a filha do coronel, já me chamava para ficar junto, porque eu era sempre a “CDF” da 
turma, já ajudava ali a coleguinha, e era tratada... chegava a ser levada de... por motorista para casa. 

Entende? 

 Para Marilyn, ler, ter beleza e ser um destaque na escola possibilitavam que fosse inclusa 

em um ambiente social que não era o seu [ Enigma 3: (explicação) incluir-se em outros 

ambientes sociais]. Uma visão romântica da sociedade da época emerge em suas lembranças 

em que não havia diferença de classe social, o capitalismo não era exacerbado, em uma escola 

onde conviviam o filho do maquinista e os filhos dos coronéis [  visão romântica da 

sociedade], e novamente o retorno do sagrado se manifesta. Quando perguntada sobre o livro, 

ela indica com riqueza de detalhes como ele era: 

(50b) Lembro! Isso que é incrível: o livro era em preto e branco, certo? Era assim mais ou menos 
desse tamanho assim, fininho, e o que era mais sensacional... é que eu me encantei, é que era bastante 
escrito, assim sabe? Tinha assim poucas páginas com desenho em preto e branco, como se fossem... 

aquele... bico de pena, sabe? Aquele desenho assim em preto e branco. E o que ficou do livro: eu 
lembro da capa branca, mas não lembro o que tinha na capa. Mas eu tenho “O Príncipe” na minha 

cabeça, sabe? Porque tinha página que tinha um pouquinho escrito e aquele príncipe no cavalo ali. É 
incrível. Eu tinha 8 anos de idade, e aquela imagem ficou na minha cabeça. 

 Martins e Neitzel (2016) tratam do livro como objeto estético, pois, marcado pela 

hipertextualidade, se constitui de uma malha textual que possibilita ao leitor interferir na 

narrativa, evoca a intertextualidade e o entrelaçamento com outras expressões artísticas. Em um 

texto entremeado de aspectos simbólicos, pulula uma leitura incômoda, de estranhamento, de 

ambiguidade e do fantástico, que transita por diferentes tempos e espaços, de forma a 

possibilitar à leitura uma dinamicidade que leva a estesia. O livro, nesse sentido, atravessa o 

leitor que o sente pela capa, pelas cores, pelas ilustrações, pela escrita, e provoca encantamento 

e fica na lembrança da leitora adulta que o encontrou na infância [  estesia].   

Clarissa, ao ouvir a narrativa de Marilyn, afirma: 
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(51b) Eu também tenho um livro... que ficou marcado. 

 E Marilyn continua... 

(52b) Sabe? Foi a coisa mais incrível assim que me marcou. E aí, se eu já gostava de leitura, isso só... 
eu fui assim... aprimorando, e eu tenho esse encantamento assim... pela palavra. Isso, é 

impressionante. A ponto de quando eu era adolescente, daí, que [quando] eu tinha 18 anos que eu me 
formei no magistério, eu fui passear no Rio de Janeiro pela primeira vez. E eu cheguei lá na casa 
desses meus amigos e tinha livros de literatura. E olha o que caiu na minha mão: “O Profeta”, de 

Gibran, Khalil Gibran; e quando eu comecei a ler aquilo [eu estava no] magistério, com todas 
aquelas teorias [do magistério] na cabeça), e eu lendo lá “Aos pais, aos mestres”. Aquilo me 

enlouqueceu. 

 O encantamento da leitora criança vai crescendo com a leitora adolescente                      

[ Cronologia: adolescência], que, em uma viagem [ Geográfica: Rio de Janeiro], se encontra 

com outras leituras [ Literatura: “O profeta”, de Gibran; “Aos pais, aos mestres”] que a 

enlouqueceu por serem textos que vinham ao encontro do seu momento de formação                       

[ Formação: magistério]. Na narrativa de Marilyn, repercute uma leitora, na infância e na 

adolescência, que encontra na literatura um complemento de sua vida cotidiana. O livro sobre 

príncipe para a princesa, livros sobre educação para a normalista. Essa é uma leitura de prazer, 

que contenta, que agrada, uma leitura confortável [  “ler”: 23: ler por prazer], diferentemente 

de um texto de fruição que desconforta e que coloca em xeque nossas bases formativas 

(BARTHES, 2013c). 

(53b) E olha assim também como a gente é despreparado, meu Deus do céu! Como a gente tinha uma 
educação muito feia mesmo... fechada. E eu burra não perguntei: “onde é que eu posso comprar esse 
livro”?, por exemplo. Eu peguei e pedi um caderno — e eu copiei o livro [risadas]. Nos 20 dias que 
eu fiquei no Rio de Janeiro, eu copiei o livro inteirinho, O Profeta. Eu copiei o livro. Mas pensa que 

ficou ali? Aquela leitura assim me encarnou, como diz você. 

 A vida é complexa e, muitas vezes, confrontamo-nos com situações, conflitos, decisões, 

as quais não sabemos como agir e uma educação fechada, em que o contraditório e o inesperado 

são ignorados; como aponta Marilyn, sentimo-nos despreparados para enfrentá-la. Repercute 

na atitude de Marilyn o leitor que encontra um texto que o provoca e o faz questionar as 

“certezas” desse tipo de educação. Essa leitura provocativa que Marilyn chama de “encarnada” 

pode colocar o leitor em movimento [  provocada]. No entanto, para o leitor encarnado, a 

leitura é experienciada, para além da provocação, possibilita, exige, um movimento de encontro 

do leitor com o texto de forma fruitiva. 

Repercute, nessa lexia novamente, um tempo em que o livro não era de acesso a todos 

e a dificuldade de um leitor obter livros. A leitora passou as férias [ Geográfica: Rio de 

Janeiro] copiando um livro que queria [ Literatura: “O profeta”], e esse fato, segundo ela 
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narra, fez com que a leitura “encarnasse”. O sentido que a leitora dá ao termo encarnado para a 

leitura é aquela que não é esquecida e que abre a outras possibilidades [  “ler”: 24: abrir 

possibilidades]; contudo, repercute em sua narrativa a preocupação de um leitura que quer 

possuir o texto, por isso o copia, e não uma escrita-leitura que surge da experiência que o leitor 

encarnado faz a partir da leitura. 

(54b) Volto pra... para o magistério (eu estava entrando no terceiro ano: eu tinha feito o primeiro e o 
segundo e ia para o terceiro), e no dia do professor (como eu sempre fui a oradora do grupo lá, 
promotora de eventos), eu tinha que fazer uma apresentação do dia dos professores. E eu fiz um 
teatro moderno com a parte do Gibran Khalil Gibran que ele fala sobre os mestres. E também eu 

não...de onde é que vem essas coisas: tinha que decorar o palco; aí eu peguei umas caixas e fiz várias 
caixas assim, uma de cada cor e daí distribui para minha equipe (que era uma equipe da pesada, só 

gente assim maluca) e aí nós decoramos aqueles textos... aquele texto; tudo que ele diz sobre os 
mestres ali. 

 O livro que copiou nas férias [ Literatura: Gibran Khalil Gibran] se torna peça de teatro 

na escola e possibilita o encontro com os colegas na organização do evento. A leitura do literário 

abre espaço para outras formas de expressão artística, para outros conhecimentos, outras 

oportunidades, como nos narra Marilyn:   

(55b) e fizemos uma leitura (que eu não sabia que era leitura compartilhada, porque nem se falava de 
leitura, só de alfabetização pelo método Erasmo Piloto); aí eu faço aquela leitura, monto todo aquele 

troço. Resultado: o gerente regional, que era... que chama inspetor antigamente, levantou para me 
aplaudir; quando ele levantou, todo mundo levantou. Entende? Então, você veja que coisa 

maravilhosa! 

 A normalista que estudava métodos de alfabetização [ Didática: Método Erasmo 

Piloto] encontra na leitura compartilhada a possibilidade de se destacar e encontrar 

reconhecimento por seu trabalho [  desejo de reconhecimento].   

 Com o depoimento de Marilyn, Marcela é instigada a narrar sobre sua infância: 

(56b) Bom, eu tive uma infância não muito diferente. Apesar da minha mãe ser professora, nós 
tínhamos poucos livros em casa também. 

 
 Ler o quê? 

Marcela na infância [ Cronológica: infância], sendo filha de professor, avalia que 

havia poucos livros em casa. Qual sentido tem, para Marcela, a afirmação apesar da minha mãe 

ser professora? Será que vê nisso um paradoxo, professora que não lê? [  Paradoxo: mãe 

professora/poucos livros em casa], ou é mais um exemplo das poucas possibilidades que as 

pessoas tinham de ter livros em casa?   

Marilyn busca uma explicação para a afirmação da colega: 
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(57b) A leitura começa nos anos 70, na verdade, no Brasil. 

 Segundo Coelho (2011), as políticas públicas de incentivo à leitura e à formação de 

leitores iniciaram em 1937, no governo Vargas, com a criação do Instituto Nacional do Livro, 

quando o Ministro da Educação era Gustavo Capanema. Até a década de 1970, as iniciativas 

que estavam relacionadas principalmente à criação de bibliotecas e à distribuição de livros 

didáticos passam a ter um enfoque diferente (criação de minibibliotecas em hospitais, fábricas, 

favelas; formação de professores e bibliotecários; promoção de programas de incentivo à 

leitura, etc.), vindas de iniciativas não governamentais como a Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil. Em 1981, foi criada a Associação de Leitura do Brasil em parceira com a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que promove bianualmente o Congresso de 

leitura no Brasil (COLE). Provavelmente é a esse movimento que Marilyn se refere [ História: 

políticas de incentivo à leitura no Brasil]. 

Marcela continua sua narrativa:   

(58b) Isso daí. Então eu... na escola, também na escola pública e numa escola também com menos 
recurso ainda, tinha muito em casa livros didáticos. Então eu tinha livros didáticos por conta da 

minha mãe e daí ia chegando para as séries... e como nós estávamos em idade escolar, eu e o meu 
irmão do meio, ela ia trazendo também para casa para gente treinar, mas nunca (mesmo minha mãe 

sendo professora) ela leu alguma história para gente. 

 A Marcela criança, aluna de uma escola pública sem recursos, tinha acesso aos livros 

didáticos utilizados pela mãe professora, que os levava para casa para que os filhos treinassem, 

e não teve quem lhe lesse histórias. Qual a repercussão do livro didático na vida de Marcela?    

[ Enigma 9: (assunto) a repercussão do livro didático na vida de Marcela]. Esse é um enigma 

que se explicita na lexia (61b). 

(59b) E eu... e eu lia aqueles livros... estudava por ali. E daí eu lembro, também eu estava no 
magistério, enlouquecida, também querendo ser professora... porque eu sempre fui muito marcada 

pela questão da mãe... e mulher, era o que sobrava para a gente, na verdade. 

 Marcela, leitora do literário, hoje, que, na infância lia e estudava os livros didáticos, fez 

magistério [ Formação: magistério]. Ressoa um elemento sensível onírico de querer ser 

professora como a mãe já que, segundo ela, era o que sobrava para a gente [  Antítese: querer 

ser/o que sobrava ser professora], para a mulher do seu tempo [  resignação].   

(60b) Daí... eu usava, eu lia aqueles livros e as palavras... eu gostava de usar as palavras diferentes; 
aí o meu irmão do meio, mais o meu primo, [por]que os dois são da mesma idade, tem pouquinha 
diferença ali, aí eles ficavam debochando de mim. Eu ficava falando com eles só com as palavras 

rebuscadas dos livros [risadas]. Aí era a bagunça: daí eles não queriam... diziam que não estavam 
entendendo nada e que eu era assim uma tola, que ficava falando difícil. 
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 Ressoa na narrativa de Marcela um elemento sensível lúdico do encontro com a leitura, 

as brincadeiras de infância a partir das palavras que encontrava nos livros didáticos e utilizava-

as, o que provocava o deboche do irmão e do primo e tornou-se um jogo na relação entre eles   

[  embate]. Ao fazer isso, Marcela utilizava a prática da leitura como uma prática de 

decodificação dos signos [  “ler”: 25: decodificar], apreendendo seus sentidos convencionais 

e utilizando-os no seu cotidiano (BARTHES; COMPAGNON, 1987). A leitura do livro 

didático repercute em brincadeiras e em uma prática de leitura. [ Enigma 9: (explicação) os 

livros didáticos possibilitam a ludicidade na criança e marcam a prática da professora]. 

 (61b) e essa história veio à tona agora, com o livro, quando eu lancei um livro, porque daí os dois, 
no lançamento, fizeram a maior da bagunça com o livro. “Então é verdade, além de falar, estás 

escrevendo? Tu escreves só coisa que a gente não entende”! Porque meu irmão é da área. A minha 
prima também se transformou professora. Meu irmão se formou contador e, hoje, ele tem uma escola 
de educação infantil, ele é dono de uma escola, junto à esposa; então também está marcado nele de 
alguma forma, entende? Essa profissão e essa forma... e o livro, querendo ou não, permeou, passou 

sempre. 

 O elemento sensível onírico que ressoava na adolescente que buscava palavras 

rebuscadas em livros didáticos repercute na adulta que publica livros [  realização], e aquela 

experiência com o livro ampliou as possibilidades na vida dela e de seu irmão [  “ler”: 26: ter 

um livro que marca a vida]. Assim sendo, o encontro com os livros didáticos na infância, lexia 

(58b), repercutem na vida adulta: tornou-se pesquisadora e escritora [ Enigma 9: (conclusão) 

repercute na constituição da pesquisadora e escritora quando adulta]. 

 Clarissa narra sobre o livro que marcou a sua trajetória: 

(62b) Isso. Eu tinha 13 anos e morava no sítio, não tinha muita ocupação. Eu passei na biblioteca e 
vi... o que primeiro me chamou atenção foi a capa do livro (quando a Marilyn falou da capa, eu 

lembrei, “nossa”). Veio a imagem daquela borboleta gigante. Tinha uma borboleta enorme na capa 
do livro e o livro era Átila... O Segredo de Átila; eu lembro. E sempre canceriana adora uma história 
melosa e eu li atrás que contava uma história de uma borboleta, como ela viveu as aventuras. “Esse 

mesmo”! Levei para casa. 

  Ressoa na narrativa a leitora-criança que lia revistas em quadrinho e que, na 

adolescência [ Cronologia: adolescência], descobre as bibliotecas [  descoberta]. Como 

Marilyn (47b), é a capa do livro [ Desenho gráfico: estética da capa] que lhe chama atenção 

no momento de escolha do livro [  “ler”: 27: escolher a leitura pela capa]. Martins e Neitzel 

(2016), ao tratarem do livro como objeto estético, como já apontamos, consideram que o texto 

hipertextual no livro envolve o leitor e o torna coautor durante a leitura; e uma de suas marcas 

que amplia o ato de ler, em especial nos infantis, são as ilustrações. O leitor lê as ilustrações e 

elas lhe provocam experiências estéticas que superam a anestesia (MARTINS, M. C., 2014) e 
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o colocam em movimento, como ocorreu com Clarissa que escolhe o livro pela ilustração e o 

leva para casa. 

 (63b) Cheguei a copiar também uns pedaços, o desenho da capa. E até hoje, eu não sei... tu falaste 
para trazer o livro. Gente, eu não tenho aquele livro. Embora, assim, não é um livro de literatura, um 

clássico, mas é um livro importante para mim. Gente, eu procuro aquele livro na Estante Virtual e 
não acho mais [risada]. 

 Clarissa adolescente, que morava no sítio, encontra um livro que lhe chama atenção 

(62b), e sua leitura ressoa tanto que lhe impele a copiar partes, como fez Marilyn (53b) na 

adolescência. São livros tão ressonantes para ambas que buscam um novo volume e procuram 

copiá-lo. Clarissa busca-o em um site [ Cultural: Estante Virtual]. Chama-nos atenção como 

narra seus encontros com os livros, encontros marcados por sua procura, é ela que quer 

encontrá-los [ Enigma 6: (resposta suspensa) ida a uma biblioteca na adolescência]. 

 Marilyn e Clarissa conversam sobre a procura dos livros: 

(64b) Marilyn: Eu também dava tudo pelo meu Príncipe, que eu perdi na enchente de 83. 

 Clarissa: Não, nem era meu [o livro]. Eu peguei emprestado da biblioteca, [eu] não tinha 
livros. 

 Repercute da discussão o livro como fetiche para um leitor apaixonado. Para esse leitor, 

há diferença entre o livro-em-casa38, o de Marilyn [  “ler”: 28: ter o livro-em-casa], que é 

aquele tomado, atraído para si, escolhido como seu; e o livro objeto de uma dívida, no caso de 

Clarissa, que tem de ser devolvido à biblioteca. O leitor apaixonado por um livro quer mantê-

lo perto de si, para relê-lo no momento do desejo, marcar os fragmentos que ressoam, tê-lo à 

cabeceira da cama e o livro da biblioteca é emprestado [  “ler”: 29: ter o livro objeto de uma 

dívida], como nos lembra Clarissa. Para Barthes (2012), essa ausência pode tornar-se um 

recalque para a leitura, já que o leitor não o tem à disposição no momento do desejo; contudo, 

no caso de Clarissa, impulsionou seu desejo, já que hoje é uma leitora do literário. 

 Como Clarissa havia afirmado que seu primeiro livro não era nem um livro de literatura, 

questionamos todas sobre qual sua primeira leitura do literário. Marcela, no momento, não se 

lembrou. Clarissa respondeu rapidamente:  

(65b) Eu lembro. O meu foi Escrava Isaura. Eu li no magistério. 

 
 A primeira vez 

                                                 
38  Termo cunhado por Barthes (2012, p. 36) que coloca hífens como “[...] um sintagma autônomo que tem por 
referente um objeto específico”. 
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 O primeiro livro literário [ Literatura: “Escrava Isaura”] que repercute da lembrança 

de Clarissa foi lido no curso de magistério [ Formação: Magistério]. Matilda, que estava com 

seu livro, manifestou-se: 

(66b) Eu li outros antes, mas esse é o que me marcou na minha trajetória também [mostra o livro de 
Lindolf Bell] que é “O Código das Águas”, de Lindolf Bell, ele é um poeta catarinense de Timbó. 

Esse eu acho que é o livro mais famoso dele. Assim, é um livro de poemas e foi o que me marcou. Eu li 
outros livros antes, por conta da escola e tal. 

 Clarissa a interrompeu: 

(67b) É, eu li “Escrava Isaura”, mas não me marcou. Só foi o primeiro que eu li de literatura assim. 

 O primeiro contato de Clarissa com a leitura do literário foi na escola e não lhe ressoou 

de forma marcante [  Enigma 5: (logro) primeiro contato com a leitura do literário não a 

marcou], já, para Matilda, que havia lido outros livros de literatura, foi a indicação da escola 

que a possibilitou fazer uma experiência com a leitura do literário... 

(68b) Mas esse foi o que me marcou, porque eu me descobri nele, e tanto é que toda a minha 
dissertação está com epígrafe desse livro. E foi... eu precisei lê-lo para fazer um trabalho... era o 

último ano do Ensino Médio, então era um livro que cairia no vestibular. 

 Um livro de poemas [ Literatura: “O código das águas”, de Lindof Bell] que repercute 

em sua dissertação e pelo qual afirmava ter-se descoberto [  descobrir-se]. Para o leitor do 

literário, a leitura ressoa em fragmentos com os quais se identifica, como se o texto falasse com 

ele. Esses fragmentos, muitas vezes, são guardados, fixados na parede, no caderno, nas suas 

redes sociais. Contudo, há leituras que ressoam de outra maneira. São aquelas que o leitor 

encontra, não fragmentos com os quais se identifica, mas que nomeiam os seus sentimentos, 

que o possibilitam compreender o que vive ou viveu, que até aquele momento de encontro era 

indizível. É assim que o leitor do literário faz experiência. E é nossa capacidade de nomear o 

que vivemos que nos torna aptos a viver, e, ao mesmo tempo, nos distanciarmos do vivido para 

reelaborá-lo, assim nos tornarmos sujeitos de nossas vidas. Por isso, Petit (2013, 112) afirma: 

“A linguagem nos constitui”. Entendemos, assim, o descobrir-se de Matilda [  “ler”: 30: 

descobrir-se]. 

 Marilyn, ao ver o livro, afirma: 

(69b) Eu dei aula desse livro para os meus alunos. 

 Matilda e Clarissa leram no Ensino Médio, e Marilyn afirma ter trabalhado com seus 

alunos livros indicados para o vestibular [  “ler”: 31: ler livros indicados para o vestibular]. 

Essa constatação aponta para a importância que esses livros têm na constituição do leitor do 
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literário, e a escolha dos livros dessa lista tem sua legitimidade, já que é elaborada por 

professores de literatura. Outro ponto importante é a abertura, na elaboração dessa lista, a 

autores como o escritor catarinense Lindolfo Bell, valorizando, assim, a literatura regional. No 

entanto, tão importante quanto os livros indicados, é como esses textos são trabalhados em sala 

de aula. Clarissa e Matilda têm vivências diferentes sobre isso. Se, para a primeira, as 

lembranças, pelo menos com o livro citado, não foram significativas na sua constituição como 

leitora; para a segunda, foi fundamental e possibilitou alterar sua forma de ver a vida: 

(70b) Eu tinha que fazer um trabalho... então, é o primeiro livro de literatura que me marcou... mas 
marca para... tanto é que eu tenho uma frase do livro tatuada nas costas. 

 A pele reveste-nos e protege-nos, por ela sentimos. É paradoxalmente superfície e 

profundidade. Nela, encontram-se as marcas do tempo, do vivido, do sentido e do prazer. É 

nesse espaço de dor, de sensação, de vida que Matilda guarda tatuada, marcada, a leitura que a 

arrebatou. Que elementos sensíveis afetuais trouxe essa leitura à Matilda? [ Enigma 10: 

(assunto) que elementos sensíveis afetuais envolvem o encontro de Matilda com o texto de 

Lindolf Bell?]. Esse enigma é-nos revelado na lexia (279b). Ressoa, ainda, na narrativa de 

Matilda, uma leitura de perda e de encontro do sujeito leitor [  Enigma 4: (explicação) o 

encontro com um livro que possibilitou o encontro consigo]. 

 Marcela, como Alice (38a) e Sofia (52a), leu a Coleção Vagalume por indicação da 

escola:  

(71b) Eu li a série Vagalume lá no Ensino Médio, mas aquela questão daquela mediação muito 
formatada, daquele preenchimento daquele formulário, daquela ficha; aquilo dali era um horror para 
mim, aquilo dali. A ficha era um horror. Então, não queria nem ler, era só para responder a ficha, daí 
a gente ficava procurando a resposta com o pessoal do ano passado para já ter as respostas e não ler 

o livro. 

 Repercute na narrativa de Marcela a reação do aluno no Ensino Médio [ Formação: 

Ensino Médio] quando a medição de leitura é pedagogizante e não prima pela estesia                       

[  Paradoxo: mediação que afasta o leitor da leitura]. A narrativa aponta alternativas que os 

alunos encontram para não serem prejudicados pelas regras impostas pela cultura da escola e, 

ao mesmo tempo, fugirem daquilo que não querem fazer [  “ler”: 32: mediar pedagogizando 

a leitura afasta o leitor], como já indicou a pesquisa de Octávio (2014). A mesma autora aponta 

que os alunos gostam de ler, e o que Marcela indica é que as mediações que ocorrem na escola 

nem sempre são pensadas para que o aluno faça uma experiência com a leitura do literário             

[ Enigma 1: (explicação) mediação que afastou Marcela da leitura no Ensino Médio]. Esse 

tema despertou o interesse do grupo. Matilda foi a primeira a posicionar-se:  
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(72b) eu acho que eu não passei por isso... nunca tive uma aula com ficha de [leitura]. 

 Matilda não passou por uma mediação que lhe obrigasse a utilizar as fichas que 

afastaram a leitora Marcela da leitura do literário [  “ler”: 33: mediar apenas pelo legível]. As 

fichas de leitura estão entre as técnicas que podem afastar o leitor da leitura pois se restringem 

e/ou induzem o leitor a entrar no texto apenas pelo legível, pelo enredo e não possibilitam que 

investigue, desvende outras formas de entrada. A pluralidade do texto possibilita que diferentes 

leitores façam diferentes caminhos. Quando, pela mediação de leitura, são obrigados ou 

induzidos a seguir um caminho único, a olhar apenas para uma voz do texto, a voz da empiria, 

por exemplo, empobrece o texto, subestima a capacidade de o leitor descobrir outras entradas, 

mais instigantes. A obrigatoriedade de seguir um mesmo caminho, para todos os leitores, afasta-

os do deleite e impossibilita a fruição do texto.  

 Marilyn tem uma teoria sobre a educação que Marcela teve: 

(73b) é que você é aluna do tempo em que... você pegou uma educação muito ruim; que era aquela do 
completar espaços. Certo? Então, vinha aqueles exercícios: “o amor” daí você tinha que por “é não 

sei o que [lá]”. 

 Para Marilyn, o problema encontra-se na forma como a leitura do literário foi tratada 

pela educação que Marcela recebeu na adolescência. Uma educação focada em enunciados em 

que o aluno buscava a palavra certa para completar as questões, em que havia uma resposta 

correta, normalmente no legível do texto [ Didática: busca da resposta correta]. Já Matilda 

narra um outro tempo: 

(74b) mas, mas eu nunca tive uma prova de literatura. Eu lembro na que época de Ensino 
Fundamental, 6° e 7° série, a gente fazia teatro com livro do Machado de Assis, era convidado até 
para ir para biblioteca pegar um livro, ler. Mas eu nunca fiz prova de literatura. Eu não me lembro 

disso. 

 Matilda fez uma experiência com a leitura do literário por meio do teatro, da visita à 

biblioteca, escolher o livro que gostaria de ler [  Enigma 4: (explicação) uma mediação pelo 

sensível]. A mediação que possibilita ao leitor fazer uma experiência a partir da leitura do 

literário propõe encontros com outras expressões artísticas, aproxima o leitor de espaços de 

leitura, possibilita que o leitor encontre e escolha a leitura que quer iniciar e acompanha-o nesse 

trajeto, auxiliando-o em suas dificuldades e dúvidas à medida que surgem [  “ler”: 34: mediar 

pelo sensível]. Marcela, ao refletir sobre a mediação, afirma: 

(75b) Então, como as instituições interferiram completamente, na forma de mediar cultura, de 
relação, de usar a leitura e o livro. 



169 
 

 As palavras trazem em si possibilidades que um leitor atento busca compreender e 

desvelar: seu sentidos e usos; e é isso que faz Marcela ao afirmar que as instituições interferem 

completamente, na forma de mediar [  reflexão]. O termo mediar, dependendo do contexto 

institucional que é utilizado, traz consigo uma carga política e, muitas vezes, ideológica, que 

impossibilita o sensível e aqueles que lá atuam, por desconhecimento, aceitação ou 

concordância, acabam por reproduzir em suas ações esse modelo político/ideológico.  

 

Diferenças? 

 Clarissa considera que há diferença entre o sistema escolar militar e o público:  

(76b) É, tu vês. E ela (Marilyn) estava numa escola do exército, militar. Nós, escola pública. O 
sistema era diferente. 

 Instituições diferentes, mas uma forma semelhante de tratar a leitura do literário. Em 

cada instituição escolar, há uma cultura que se constitui um cenário de luz que envolve uma 

dimensão burocrática com suas normas, regras, leis, códigos (lado iluminado) e uma dimensão 

de sombra, de névoa, representada pela maneira como as pessoas que nela atuam vivem essas 

normas, regras, leis e códigos39. Essa cultura impregna nas práticas da instituição escolar, 

fazendo com que aqueles que nela atuem reproduzam ações, muitas vezes sem clareza de seus 

objetivos e de suas consequências, e se tornam modos de atuar em outras instituições. É assim 

que entendemos a forma como a mediação de leitura ocorreu com leitoras de sistemas 

diferentes, como destacou Clarissa, é uma cultura formativa da leitura do literário que se 

desdobra de uma instituição para outra. 

 Marilyn lembra o motivo pelo qual estudou em uma escola militar: 

(77b) Mas era pública também. O regime era... porque era dentro do exército essa escola. Eu morava 
na área de abrangência do exército. Então, estudei ali. 

 A questão não é se a escola é pública ou privada, mas, sim, a concepção teórica que 

norteia o projeto pedagógico da escola e, principalmente, do professor. O docente, com um grau 

maior ou menor de dificuldade, trabalha em instituições com concepções teóricas diferentes da 

sua, mas a forma que medeia seu trabalho com a leitura será balizado em suas concepções, nas 

suas reflexões histórico-afetuais, como já nos revelou Marilyn (22b) quando narrou seus 

                                                 
39 Para saber mais sobre a cultura da escola, sugerimos a leitura de CHAVES, Iduina Mont’Alverne. Vestida de 
azul e branco como manda a tradição: cultura e ritualização na escola. Niterói: Intertexto; Rio de Janeiro: 
Quartet, 2000. 
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encontros com os professores, um apaixonado por gramática e outro por poemas. Daí a 

importância da formação do professor, como já salientamos [  “ler”: 35: discutir a formação 

dos professores].  

 Quando questionada se também fez fichamentos de leitura, Clarissa responde: 

(78b) Fiz. É, os livros de literatura que eu me lembro assim que marcou primeiro foi “A Escrava 
Isaura”, porque eu não gostei — eu odiei ele; a primeira vez que eu li. Porque ele tinha, ele é uma 

leitura diferente daquilo que eu estava lendo e o pior de tudo foi essa dita-cuja dessa ficha, essa ficha 
que nós tínhamos que responder e, depois, além das outras perguntas que a professora fazia, na aula, 

escolhia aleatoriamente, a gente já ia para a sala com o coração assim; porque tinha que saber. 

 Escrava Isaura, repercute como uma leitura que não agradou à Clarissa [  recusa]. O 

leitor não é obrigado a gostar de uma leitura só porque ela é um “dever”, como afirmam alguns 

grupos de educadores: de que todo aluno deve ler os “clássicos da literatura brasileira”. A lógica 

do dever-ser que organiza tal pensamento e atitude, como nos revelaram Clarissa e Marcela, 

acaba por afastar o leitor da leitura. A escolha da leitura pautada pelo leitor está ligada ao que 

ele reconhece para si (BARTHES, 2012). O leitor tem a liberdade de ler ou negar-se a ler, como 

já afirmamos anteriormente. Uma leitura fruitiva parte do princípio de que o leitor a deseja; 

assim, não cabe nessa relação a obrigatoriedade. Não temos como obrigar alguém a desejar. 

Contudo, a mediação em leitura pode abrir espaços para o que leitor descubra outras leituras, 

novas possibilidades, e insista na leitura, que, a princípio, “se odeia”, tornando-se uma 

estratégia de aproximação do leitor com o texto.  

Clarissa faz, então, um apontamento importante. Ela não gostou porque era uma leitura 

diferente daquilo que estava acostumada a ler [ repulsa]. Uma leitura diferente da habitual 

pode ser sinal de uma ruptura, de uma provocação, de uma abertura para o novo. Nesses 

momentos, o papel do mediador que acompanha o leitor é fundamental, pois pode colaborar 

para que este questione seus projetos prévios de leitura e avance para novas descobertas. 

Entretanto, Clarissa repercute uma mediação equivocada, que produzia nos alunos o receio, 

pois eles tinham que saber [  medo]. 

 Marilyn, ao ouvir Clarissa, chama atenção para um conceito: 

(79b) É, daí a Lajolo escreve, então, “o texto não é pretexto”. 

 Um artigo repercute em Marilyn [  Teorias Literárias: Marisa Lajolo], publicado em 

1982, em que a autora discute sobre o texto não ser pretexto para o ensino, entre outros pontos. 

Ele foi relativizado pela autora em 2009, quando escreveu o ensaio: O texto não é pretexto. 

Será que não é mesmo? Nesse ensaio, Lajolo faz uma autocrítica em relação as suas afirmações 

anteriores, considerando-as assertivas, categóricas, definitivas e pontua que nem o texto nem o 
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leitor estão apartados de sua história no momento do encontro, em consonância com Gadamer 

(2016). 

 Para Lajolo (2009), o texto é um entrelaçamento de palavras, frases, parágrafos que 

formam uma trama, como afirma Barthes (1999), abrindo para uma pluralidade de sentidos e 

de possibilidades, que não cabem na sua afirmação anterior que trazia uma visão desencarnada 

de texto. O texto lido e tratado dentro do contexto de sua produção, circulação e leitura, 

possibilita uma dimensão coletiva da escrita e da leitura. No caso de Clarissa e de Marcela, o 

problema se encontra no apagamento do contexto da leitura, do desrespeito para com o leitor e 

sua história-afetual. Matilda revela-nos uma outra forma de trabalhar com a leitura: 

(80b) O que a gente tinha que fazer, provas e tal, era sobre estilo literário, o que é Realismo, estudar 
a teoria da literatura, mas de livro não, nunca precisei. 

 Matilda repercute uma formação literária que separava a História da Literatura da leitura 

e repercute conhecimentos da sua formação literária [  História da Literatura: Realismo], em 

que conhecimentos eram avaliados, mas com espaço para a leitura fruitiva. Já Clarissa aponta 

um hiato na sua vivência formativa: 

(81b) Eu fiz quatro anos de magistério, nunca ouvi falar de Realismo, essas coisas. Fui ver agora no 
Seminário de Literatura. 

 Essa lacuna em sua formação profissional [  Formação: Magistério] foi suprida, 

segundo ela, nos Seminários de Literatura [  Formação: Pós-Graduação]. Marcela, no diálogo 

com as outras leitoras, repercute a mesma percepção: 

(82b) Formação extremamente frágil. 

 O estar-junto e a possibilidade de compartilhar experiências aproximam os leitores à 

medida que se reconhecem na história uns dos outros. A discussão sobre formação literária 

possibilitou que Marcela identificasse fragilidades em seu trajeto formador [  fragilidade]. E, 

Clarissa, ao confrontar a sua com a da colega Matilda, percebe hiatos na sua formação                     

[  reconhecimento]. Assim, o encontro para discutir leitura também pode ser um momento de 

autoformação, pois cada leitor reflete sobre sua trajetória e busca alternativas às adversidades 

que lhe perpassa. Além disso, é espaço de perceber diferenças, como aponta Marilyn: 

(83b) Então, você veja. Eu já fui diferente. Eu já no segundo ano, eu já tive esse livrinho de presente 
para uma leitura que hoje a gente chama de fruitiva, sem cobrança. De 5º ao 8º, eu tive sorte porque, 
no 5º e no 6º anos, eu peguei de português esse professor que é “gramatiqueiro”, então ele não dava 

valor nenhum à leitura, e eu era escritora de poesias, então ele me marcou como aquele lá. 
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 Encontros I – as pessoas 

 Marilyn, novamente, não se reconhece nos trajetos leitores das colegas, considera que 

sua formação foi diferenciada, pois, quando criança, leu sem as cobranças que as outras leitoras 

haviam narrado. Além disso, considera-se com sorte por ter encontrado, no Ensino Fundamental 

II, professores com metodologias de ensino diferentes que a marcaram. Marilyn, sensibilizada 

na infância, encontrou mais tarde professores que mediaram, de forma antagônica, sua 

formação (um com foco na gramática e outro na poesia), o que ampliou as possibilidades de 

compreensão da leitura [ Enigma 8: (explicação) leitura fruitiva na infância, mediação 

antagônica na escola]. Ela continua: 

(84b) eu tenho dois cadernos de poesia e um de contos que eu escrevi mais tarde, daí que era sobre 
meus alunos, tem contos de escolas que eu escrevi; cada um em memória a um aluno, um caso 

especial de aluno assim. Então, esses meus cadernos de poesia eu poderia ter continuado escrevendo 
muita poesia, mas aí eu fui lá e mostrei para esse professor que era “gramatiqueiro”; daí ele leu 

assim e “ah, tá bom”, mas eu senti que ele não deu a mínima bola e que ele não gostava.  

 Marilyn ressoa um elemento sensível onírico da adolescência: o desejo de ser escritora 

[  ser escritora], repercutindo, como afirma Barthes (2012), a leitura como condutora do 

desejo de escrever. Marilyn, na tentativa de realizar seu desejo, busca o reconhecimento da 

autoridade do professor [ desejo de reconhecimento]. A autoridade tem um papel importante 

para constituição dos pré-conceitos do leitor, que, muitas vezes, valida seus conhecimentos a 

partir de uma autoridade reconhecida. Foi assim com Sofia (30a), que chegou à Clarice 

Lispector por meio de Renato Russo; e Eleonora (20a), ao escolher suas leituras. No caso de 

Marilyn, a busca da autoridade é para validar seu desejo de ser escritora, que ela não encontra 

no professor que reconhecia como autoridade [  frustração].  No entanto, isso mudou: 

(85b) Aí no 7° ano eu tive uma professora, a professora Ivone Narloch, que era completamente 
diferente, ela já estava tendo uma especialização na PUC e ela já começou a dar aula de um modo 

diferente; ela fazia aulas de leituras e ela era muito criticada por isso, aquelas aulas assim. 

 Marilyn, que já havia encontrado um professor poeta que a instigou a escrever poesias, 

encontra uma professora [  Instituição acadêmica: PUC] com um modo diferente de ministrar 

aulas e que era criticada por isso. E o encantamento continua [  encantada]...  

(86b) Então, ela lá levava livro de tudo que era jeito, a gente se deliciava, sabe? Com, não só, levava 
seleções, levava livro de literatura e a gente lia e discutia e apresentava; ela já tinha uma 

metodologia, que hoje é considerada inovadora. Ela já fazia isso. 

 Marilyn repercute, do encontro com a professora, elementos sensíveis de encantamento 

pela variedade de livros que apresentava aos alunos, pelas discussões que possibilitava o estar-
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junto, o compartilhar emoções e sentimentos, pela metodologia inovadora que ampliavam seus 

sentidos [ deliciar-se]. Ela narra o encontro com outra professora... 

(87b) Aí no Ensino Médio, eu já comecei a ler porque a professora era maravilhosa, foi uma das 
pedagogas mais incríveis que eu conheci na minha vida, meu modelo, meu ídolo assim, a Maria José, 
que ela sempre foi leitora. Ela foi leitora, ela era muito culta, ela sabia todas as pedagogias de ponta 
que existiam, então ela... todo o dia, ela começava a aula escrevendo um pensamento lá no quadro, e 

aí a gente ia para biblioteca.  

 Repercute, desse encontro, elementos sensíveis afetivos que a maravilham                             

[  encantamento], que toma como modelo: uma professora leitora e culta que escrevia 

pensamentos diariamente no quadro e levava os alunos à biblioteca. Marilyn lembra-se das 

dificuldades que encontrava para suas leituras desejantes: 

(88b) Só que, naquele tempo, era muito complicado, a gente tinha que ir lá na biblioteca e pedir um 
livro para ler, e eu descobri lá as obras quando estudei, então, Português e eu quis ler A Normalista 
— vetado! Não podia ler. Aí, eu era uma normalista apaixonada. Eu achei que a normalista ia ser 

uma coisa tipo de príncipe assim, só que eu não sabia que a normalista era uma moça prostituída, ia 
manchar a imagem. A responsável pela biblioteca não deixou. Então, aí, ela dava outros e eu ia 

lendo, compulsivamente assim. 

 Emerge da narrativa de Marilyn três pontos de destaque: 1) a mediação da bibliotecária 

que restringiu à aluna o acesso ao livro desejado [  Literatura: “A normalista”], o que nos leva 

novamente à leitura do interdito, mas em um viés contrário ao que ocorreu com Eleonora (27a) 

– lá a proibição estimulava a leitora a conhecer os livros proibidos que estavam embaixo do 

colchão. Nesse caso, a bibliotecária censurou a leitura para Marilyn, que, conformada, aceitou 

a indicação de outros livros [  conformação]; 2) a narrativa repercute um projeto prévio de 

leitura com expectativas relacionadas às leituras românticas, como as da infância de Marilyn    

[  normalista apaixonada], e isso ocorre devido ao título do texto. Como vimos com Clarissa 

(67b), o leitor escolhe suas leituras também pela capa; e, com Marilyn, percebemos que a 

escolha ocorre também pelo título  [  “ler”: 36: escolher a leitura pelo título]; 3) proibir aquele 

livro pode ter inviabilizado Marilyn de fazer uma experiência com a leitura, já que ter seu 

projeto prévio de leitura questionado, quando descobrisse que A normalista não era aquilo que 

esperava, poderia levá-la a romper com sua visão romântica da vida, uma leitura fruitiva, que 

marca o fazer da experiência. Contudo, nada disso atrapalhou a leitora que se tornou uma 

“devoradora de livros” [  leitora compulsiva] e ampliou seu interesse pela leitura, e, assim, se 

revela o enigma que se iniciou na lexia (14b) [ Enigma 3: (conclusão) as leituras interditas].   

 E os encontros na narrativa de Marilyn continuam: 
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(89b) E outro episódio assim marcante, é que eu era amiga lá da filha de um juiz, que a esposa dele 
era muito leitora... juiz. Eu tenho até um poema que esse juiz fez para mim, o pai da minha amiga, que 
está no meu caderno de poesia, e ela estava um dia no carro assim “Gabriela Cravo & Canela”, eu lá 

atrás, que ela dava carona para mim para me levar para casa; comecei a olhar aquele livro, falei 
“orra, esse livro é legal”. Eu estava no segundo ano do magistério, “eba! Esse é animado”.  Fui 

vetada. Ela falou “não, não, não”, esse livro não é para você. 

 O encontro com a mãe da amiga foi o encontro também com um novo livro                            

[  Literatura: “Gabriela Cravo & Canela”] e uma nova leitura interdita que ressoa em Marilyn 

de maneira marcante, que, mais tarde, repercute na sua atuação como professora. 

(90b) Então, aí, por isso, que eu me vinguei, quando eu fui professora de literatura, o que eu fazia? 
Eu pegava esses livros, O Cortiço, lia a parte lá do estupro da Pombinha. É, “Gabriela Cravo & 

Canela”, quando ela está lá trepada na árvore, todo mundo assim, gozando de ver a traseira dela.  
Por quê? Aí, as alunas que eram tímidas tinham que “leia, leia aqui na frente, leia em voz alta”, 

porque você não pode ter essa relação de medo com o livro, etc. Então, eu sempre li. 

 Os encontros que Marilyn criança/adolescente/normalista teve no seu trajeto de vida 

ocorreram, segundo suas narrativas, muito relacionados à escola. Quando Marilyn afirmou que 

sua vivência leitora era diferente das outras colegas, podemos perceber que elas estavam 

relacionadas aos encontros que teve no espaço institucional. A escola como espaço de encontros 

de leitores, de possibilidades de fazer ou não experiências a partir da leitura – essa é a conclusão 

do enigma iniciado na lexia (40b) [ Enigma 8: (conclusão) os encontros].  Esses encontros 

ressoaram na leitora e repercutiram na professora que buscou um novo sentido para a literatura 

e suas ações de formadora. As recomendações que faz a seus alunos [  Literatura: “O cortiço”, 

“Gabriela Cravo & Canela”] são parte das proibições que sofreu como leitora [  revanche]. 

Contudo, enfatizamos que o sentido que os alunos de Marilyn deram ao que leram pode não ser 

os mesmos que nossa leitora teve, pois são outros tempos, outros leitores, diversos gostos e 

desejos. O mediador de leitura recomenda, fala das leituras que fez, acompanha o leitor, mas o 

fazer da experiência é de cada leitor. 

 Em Clarissa ressoa a narrativa de Marilyn: 

(91b) Nem medo, nem censura. 

 E Marcela considera:   

(92b) Essas censuras te instigaram, mas poderiam ter feito o processo contrário. 

 Marcela chama atenção para as possibilidades das mediações diante da pluralidade de 

sentidos que o leitor dá aos encontros de experiencia. O que é censurado pode instigar a 

curiosidade para ler, como ocorreu com Sofia (31a), com Eleonora (33a) e com Marilyn, mas 
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também afasta de uma leitura específica, como ocorreu com Marilyn a primeira vez que a 

bibliotecária a proibiu de ler A normalista [  Paradoxo: leitura censurada que instiga o leitor].  

 
Encontro II – o texto 

 Matilda (68b) tinha-nos revelado o texto que lhe havia marcado, e Clarissa narra-nos o 

seu...   

(93b) Ah, eu tenho dois livros na verdade, e os dois do seminário. É aquele o “Laços de Família” da 
Clarice, que aquela mulher, quando ela olha no trem, ela vê um cego mascando chiclete, aquela cena 
ali, eu me vi ali, “nossa eu preciso despertar minha vida”. Aquela cena daquele livro, parece que eu 

me vi naquela cena. 

 Clarissa refere-se a dois textos que encontrou no seminário de literatura [  Formação 

Literária: Seminário de Literatura]. Em um deles ressoa elementos sensíveis afetuais 

relacionados ao personagem [  Literatura: “Laços de família”, de Clarice Lispector], é o leitor 

encontrando no texto uma imagem (um cego mascando chiclete) que o faz questionar sobre sua 

vida [  Enigma 5: (explicação) uma imagem poética toca Clarissa]. 

(94b) E agora lendo “Dom Quixote”, eu não consigo... eu terminei o livro, mas eu não quero começar 
o segundo, tu acreditas? Que eu tenho uma relação assim tão íntima com ele, que eu “será que a 

segunda parte será tão boa quanto a primeira”? “Será que vai ter”... então, foi uma descoberta lendo 
aquele livro, ele é riquíssimo. Quantas coisas a gente descobriu? O livro dentro da história, o livro 
dentro do livro, aquilo foi, isso foi uma descoberta. Como diz a Marcela, “onde é que eu estava que 

eu não li este livro antes”? 

 No segundo texto [  Literatura: “Dom Quixote”, de Cervantes], o encontro é com o 

texto. Emerge da narrativa de Clarissa seu jogo com o texto, as questões que se faz na busca do 

sentido, as digressões, os contextos, as descobertas que encantam a leitora [  encantamento].   

As palavras de Clarissa chamam atenção de Marilyn: 

(95b)“Quem é que me deixou adormecida tantos anos”? “A escola”! 

 Marilyn faz uma crítica, mas não deixa claro se é ou não sua opinião [  ocultação]. 

Contudo, as histórias narradas nesta pesquisa revelam que a escola é um espaço de contradições, 

pois tanto possibilita encontros que colaboram na constituição de leitores, como os afasta da 

leitura. Como diria Riobaldo, em Grande Sertão: veredas, no viver cabe tudo! (ROSA, 2006). 

E na escola também. Clarissa revela seu encontro com outro texto: 

(96b) E assim, já tinha, leitores já tinham me indicado esse livro. Tanto é que eu tinha — eu tinha 
Dom Quixote em casa; só que eu nunca tinha, eram dois volumes, eu nunca tinha me interessado por 

ele. 
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 Repercute na narrativa de Clarissa que o leitor, na escolha de sua leitura, considera as 

indicações de outros leitores, mas isso não é suficiente para que iniciem a leitura. Muitas vezes 

a quantidade de páginas pode ser algo que assusta o leitor [  receio]. E, assim, o livro fica ali 

na estante, amorosamente esperando-o. Manguel (2005) afirma que somos atraídos para a 

leitura que estabelece entre nossa experiência e a ficção um vínculo de coincidências, e Clarissa 

vai nos revelando o seu... 

(97b) O que mais me chamou atenção é... tem 400 anos aquela obra. Primeiro foi a criatividade do 
autor. Há 400 anos, como é que ele conseguiu uma bagagem [tão] imensa. [Tem] tudo ali dentro, 

gente. E se fosse para descrever tudo, aquele livro ia ser assim, não é? Eu fico pensando: “ele não é 
assim [sinalizando gestualmente pouco], ele é assim [sinalizando gestualmente muito]”. Isso que me 
surpreendeu no livro. A quantidade de... de paratextos, que fala não é?... Intertexto, tudo, tudo que 

tem ali dentro. 

 O livro que estava na estante e do qual se afastara porque eram dois volumes, mediado 

no Seminário de Literatura, como nos informou Clarissa [  Formação literária: Seminário de 

Literatura], se torna grande quando se emerge no texto [  Antítese: quantidade/qualidade do 

texto]. Desse modo, um elemento sensível repercute da narrativa de Clarissa: a surpresa 

agradável pela atualidade dos temas, pelos paratextos, o intertexto [  surpresa]. É a leitora 

apaixonada em tirar prazer das palavras [  paixão pelo texto]. 

(98b) Agora, esses dias, eu comecei, eu peguei um capítulo, e reli de novo. Não parei durante a minha 
leitura no primeiro volume para nota de rodapé, para... e agora esses dias, eu fiz isso — entrei no 
capítulo, eu disse “agora eu vou mexer aí”. Caramba, eu não consegui terminar o capítulo em um 

dia, tu acreditas? E um capítulo curto, mas eu puxei. Eu fui lá para a Espanha, fui ver quem era o rei 
lá que ele fala, eu fui ver quem era o cavaleiro. Existe tudo de verdade, é tudo real.  

 A leitura de fruição acontece quando o leitor mergulha no texto pelas palavras, em uma 

leitura poética, que o fascina, e nela se abisma e se perde. Uma leitura aplicada, lenta - diferente 

daquelas realizadas às pressas, por fragmentos, na sequência dos enunciados que causa um 

prazer imediato - frui nas dobras do texto, na enunciação, no volume da linguagem (BARTHES, 

2013c). É o leitor aceitando jogar com o texto. Clarissa joga com o texto, lento, relendo, 

deslendo... Sente-se desafiada [  desafio], e, em cada leitura reversível, emergem outros 

sentidos às palavras que ampliam seus saberes. É o jogo que faz o leitor se colocar em 

movimento no encontro com o texto. É na tensão entre o legível e o inteligível, entre a busca 

racional do sentido e sua fruição que a experiência acontece [  “ler”: 38: emergir a fruição]. 

(99b) Então, é ficção, é realidade... e eu pensei assim “nossa que rico isso daqui”! 

Ao fazer uma experiência com o texto, Clarissa descobre outras possibilidades de 

sentido e a leitura do literário lhe parece paradoxal [  Paradoxo: é ficção/é realidade].  Barthes 
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(2012) afirma que não há verdade objetiva ou subjetiva na leitura, apenas verdade lúdica, e o 

jogo é um trabalho do corpo aos apelos dos signos. A entrega de Clarissa em busca do que é 

“verdade” ou “ficção” no texto faz parte desse jogo lúdico [  “ler”: 39: é um jogo lúdico com 

o texto]. Clarissa faz uma experiência com o texto, e isso muda a forma como ela vê a leitura, 

e, assim, o enigma que iniciou na lexia (28) se conclui [  Enigma 5: (conclusão) a experiência 

a partir do texto]. 

Marcela revela-nos uma realidade diferente de Clarissa: 

(100b) Então, conversando ainda aqui um pouco com a Marilyn, essa minha vida como aluna não me 
aproximou dos livros. Depois, eu volto para escola como profissional, assim que eu termino o 

Magistério e Ensino Médio, eu já entro na escola como profissional aos 18 anos. A minha vida na 
escola é técnica. Eu leio livros técnicos. 

 Marcela repercute uma relação distante com o mundo da leitura do literário na infância 

e, também, na vida profissional, pois torna-se professora aos 18 anos e afirma que sua vida na 

escola foi técnica [  distância].  Contudo, é atuando profissionalmente que Marcela se 

(re)encontra com a leitura... 

(101b) O meu ato de prazer é quando eu estou lendo literatura para os meus alunos. Devido à idade e 
também à falta de conhecimento, eu vou optar por ler o quê? Os contos de fada, as fábulas, os livros 
que nós temos acesso na escola, tem um dado momento na minha vida, como profissional já, que é o 

primeiro ano que eu tenho que assumir um 1° ano, que era chamada 1ª série, que era a classe de 
alfabetização. Então, a primeira vez que eu tive que assumir um primeiro ano, eu fui à biblioteca para 

ver o que que tinha de livro de literatura, porque isso era muito certo em minha cabeça — você só 
aprendia a escrever ou a ser alfabetizado, lendo. Isso eu tinha como certo. 

Repercute na narrativa de Marcela o prazer de ler para os alunos [  “ler”: 40: ler para 

o outro]. A forma como se lê (voz alta, silenciosa, com entonação...) é como se o leitor 

emprestasse a história sua voz para que o ouvinte possa gozar da sensação prazerosa de ser 

levado pelas palavras do leitor (MANGUEL, 2004). Portanto, ler para o outro tem um sentido 

importante de compartilhar um conhecimento que se tem, um prazer que se sente ao ouvir, e é 

um elemento sensível importante que emergiu já nas relações que fez com o fragmento do filme 

que assistiu (2b). A mãe professora nunca havia lido para a filha [  prazer interdito]. A filha, 

que se torna professora, sente prazer em ler para seus alunos.  

Também repercute nesta lexia algo que ressoa em Marcela: só se aprende a escrever ou 

é alfabetizado aquele que lê [  “ler”: 41: para escrever e alfabetizar]. Esse pensamento alia-

se a outro que já repercutiu em sua narrativa (5b): as crianças leem de certa forma no mundo, 

antes de escrever. Isso denota o quanto a leitura é um elemento sensível afetivo importante para 
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Marcela [ Enigma 2: (explicação) só aprende a escrever ou é alfabetizado quem lê]. Esse 

sentido que dá para a leitura repercute em suas práticas... 

(102b) Mesmo que as práticas, até então, tinham sido tradicionais na minha vida, práticas escolares 
até como aluna, eu tinha certo que era preciso ler. Eu fui à biblioteca para ver o que tinha de livro de 

literatura infantil. Naquele momento, a biblioteca não tinha livro de literatura infantil. 

 
 As práticas 

A narrativa de Marcela aponta para um elemento sensível que nos toca, mesmo quando 

o ambiente ao nosso entorno não seja favorável [  certeza]. As práticas tradicionais que 

Marcela vivenciou não conseguiram alterar o que ressoava em si: era preciso ler. Para 

repercutir o que acredita, consulta na biblioteca o que necessita [  Literatura: Literatura 

infantil], e quando não encontra, busca outras maneiras... 

(103b) Como eu tive que assumir turmas também da... do ginásio, que a gente chamava, eu tive que 
assumir turmas do 7° e 8°; com aula de Arte, com a disciplina de Arte. O que eu fazia com eles, do 7º 

e 8º, o que eu vou dar de arte para esses caras? Eles vão ter que criar livros de literatura infantil, 
para eu usar a tarde com o 1° ano. 

Sem os recursos necessários para realizar um trabalho que ressoava um elemento 

sensível da infância, para ser alfabetizado é preciso ler, Marcela professora [  Atuação 

profissional: professora de artes] com auxílio de seus alunos mais velhos, “criam” livros para 

os alunos mais novos [  alternativas]. Marcela relata-nos uma época em que as escolas 

públicas não possuíam um acervo de livros para o professor desenvolver seu trabalho, e Clarissa 

confirma essa realidade... 

(104b) Sabe que uma professora fez isso conosco no magistério [propor a criação de livros], pela 
ausência de livro na biblioteca, ela fez um trabalho. Nós éramos uma turma de 30. Cada [aluno 

deveria criar um livro], era nossa nota. A professora de Artes [propôs e nós] criamos. 

O que Clarissa mostra-nos, já na sua formação inicial para atuar como professora                

[  Formação: magistério], é sobre a falta de acesso a livros na escola e as estratégias que os 

professores buscavam para superar essa dificuldade, como afirma Marcela ao se referir aos seus 

alunos...  

(105b) Eles criaram os livros e aí... 

 Quando lhe perguntamos se a biblioteca à que se referia era a biblioteca da escola, ela 

nos confirmou... 
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(106b) É, a biblioteca da escola, biblioteca escolar. Biblioteca pública na cidade [balança a cabeça]. 
Ninguém nem falava disso. Nós não tínhamos. 

 Outra revelação de Marcela, a biblioteca pública não havia na cidade [  “ler”: 42: 

acessar a biblioteca]. À medida que vamos emergindo na narrativas das leitoras participantes, 

percebemos que o acesso aos livros para aqueles que moravam no campo, como Clarissa, ou 

mesmo na cidade, mas oriundos de determinadas classes sociais, como Marcela e Marilyn, era 

muito restrito e dependente da boa vontade do outro, um professor, um amigo com família em 

melhores condições financeiras, o pai de um colega de escola. Marilyn faz menção aos 

movimentos que ocorreram para intervir nessa realidade... 

(107b) É, porque isso foi um movimento que começou nos anos 80, por causa daquele Congresso 
Latino-americano em Promoção à Leitura que era obrigatório ter uma biblioteca em cada cidade. 

 Marilyn não narra detalhes do congresso a que se refere [  História: Congresso Latino-

americano para Promoção à Leitura]. Contudo, nossas pesquisas apontam que um movimento 

mundial para a promoção do livro surgiu após a 14ª Conferência da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, as Ciências e a Cultura (UNESCO), em 1967. Sob o lema “Livro para 

todos” e a declaração do Ano Internacional do livro, em 1972, segundo Bandarin (2011), a 

instituição apoiou a criação de centros regionais de fomento ao livro. Na América Latina, em 

1971, foi criado o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe 

(CERLALC), com sede em Bogotá, Bolívia. 

O CERLALC, na descrição de suas ações, aponta para a criação de condições para o 

desenvolvimento de sociedades leitoras. Entretanto, seu programa tem como foco, desde a 

criação, o mercado editorial, a produção e a comercialização do livro, como consta no portal40 

da instituição. Ele é financiado por instituições como: Agência Espanhola de Cooperação para 

o Desenvolvimento Internacional (AECID), Associação Geral de Autores do Uruguai 

(AGADU), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundação Bill & Melinda Gates, 

Fundação Segredos para Contar, Fundação SM, Woldread, entre outras; que têm como 

característica a parceria com grandes organizações privadas pelo mundo, muitas delas ligadas 

ao mercado editorial. Houve impacto dessas iniciativas de incentivo à leitura no Brasil, hoje, 

com a distribuição de livros por programas como o Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional de Incentivo 

                                                 
40 PORTAL CERLALC. Quem somos? Disponível em: http://cerlalc.org/pt/. Acesso em: 24 set. 2018.  
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à Leitura (PROLER), o Programa de Literatura Infanto Juvenil (PROLIJ), entre outros. O 

desafio que ora enfrentamos é: o que fazer com esses livros?   

Marcela segue com sua narrativa sobre os alunos mais velhos construírem livros para os 

mais novos...  

(108b) Então, eles vão construir os livros de literatura infantil, que eles têm também de... os... eles 
têm também como... como é que eu vou te dizer? Como paradigma, ou como uma regra para eles, que 

os contos de fadas e as fábulas são mais acessíveis para se ler para as crianças do 1° ano.  

 Marcela repercute um pensamento que não se encontrava apenas em seus alunos mais 

velhos, mas em muitos que atuam na formação de leitores: leitores iniciantes necessitam de 

livros “fáceis” [  Literatura: contos de fada e fábulas]. Essa falácia é uma forma impeditiva 

para que o leitor faça uma experiência com a leitura do literário. É no jogo de busca dos sentidos 

pelo leitor, nas vozes que emergem do texto, que o torna um texto plural pelo qual a experiência 

ocorra, mas sua pluralidade é quebrada na leitura de uma interpretação. Como afirma Barthes 

(1999), construímos um novo texto ao lê-lo, e ler um texto interpretado é ler outro texto. 

Oferecer uma interpretação pode facilitar que o leitor iniciante entenda o enredo do texto, mas 

fazer uma experiência com a leitura do literário não se restringe ao seu enredo; pelo contrário, 

o enredo é o que menos importa nesse fazer. Como afirma Barthes (2012), mesmo a criança, 

quando balbucia, conhece o erotismo da palavra. A oralidade e a sonoridade das palavras 

provocam prazer. Nesse sentido, a pesquisa de Weiss (2016), participante do mesmo grupo de 

pesquisa deste trabalho, que buscou problematizar a potência da leitura do literário na sala de 

aula para a formação estética de alunos do Ensino Fundamental, traz-nos vários exemplos vivos 

desse prazer. 

(109b) Então, além de construir, de reescrever, eu não admitia que eles copiassem os livros, eles 
tinham que reescrever a história com as palavras deles. Fazer ilustração, montar uma apresentação. 
Então, a nota era composta assim, pessoal de 7º ao 8º. Depois, aquele grupo que mais se destacasse 

na apresentação, em forma de teatro podia ser, iria à tarde apresentar para turma de 1° ano. Essa foi 
assim a primeira coisa que eu fazia... 

 A proposta do trabalho de Marcela com os alunos mais velhos foi de interpretação dos 

livros que, depois, era apresentada para os alunos menores. A leitora de livros didáticos na 

infância busca uma forma pedagógica de trabalhar a leitura com seus alunos [  pedagogização 

da leitura], não para a fruição. 

(110b) Aí tá... aí eu tenho só esse movimento técnico. Então quando eu chego no Mestrado, que eu me 
deparo com uma orientadora que é doutora em literatura, e que daí... 

 Marcela repercute a formação literária que ocorre na vida adulta, no encontro com uma 

professora [  encontro], mas, antes que continue, Marilyn antecipa o que Marcela encontra... 
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(111b) Que você descobriu que [...] era bom. 

 Marilyn repercute o quanto considera bom o encontro com a leitura do literário e busca 

encontrar na narrativa da colega afinidade com o que ressoa em si [ afinidade]. 

(112b) É e aí, que eu sou ninguém perto dela, porque eu não tinha... zero de leitura. E daí eu começo 
a me despertar para a leitura. 

 
 Leitura na maturidade 

 Diante daquele reconhecido como autoridade, Marcela avalia seu percurso e abre-se 

para a leitura do literário [  abertura]. Marcela e Clarissa têm histórias parecidas, de pouco ou 

nenhum acesso à leitura do literário na infância e parte da juventude. É na vida adulta que a 

encontram e por ela se encantam, um encantamento que emerge a partir do encontro com um 

mediador e com um texto. Clarissa (93b) citou dois textos que a encantaram, um deles também 

provocou Marcela...  

(113b) Hoje o meu livro é o Dom Quixote. O meu livro. Tudo o que eu penso é por ele, como é que ele 
iria falar isso? Por que que ele falou isso? Porque ele é muito múltiplo, ele é muito diverso, ele não 

fecha e ele discute todas as questões do cotidiano, o dia a dia, a vida, a coisa mais simples, do gostar, 
do viver, do cair, do levantar, do viajar, do voltar. 

 O Cavaleiro da Triste Figura cativa Marcela [  Literatura: “Dom Quixote de la 

Mancha”] e do texto repercutem elementos sensíveis do cotidiano, do vivido, que ressoam em 

si [  ressoar]. Marcela encontra o texto que se abre em pluralidade de sentidos; que é atual, 

mesmo sendo escrito há mais de cem anos; e o uso dos verbos gostar, viver, cair, levantar, 

viajar, voltar, surgem como sons de uma sonata de homenagem ao viver e ao prazer de estar 

vivo. E, assim, o enigma que iniciou na lexia (2b) tem sua conclusão [ Enigma 1: (conclusão) 

são os elementos sensíveis afetuais de valorização da vida].  

 Surge, então, uma discussão entre as leitoras sobre o texto que indicam, em que cada 

uma teve um encontro diferente com o texto de Cervantes. Marilyn é a primeira: 

(114b) Do amor. 

 Se Marcela dizia sobre coisas da vida, Marilyn sublinha um elemento sensível afetual 

forte para si: o amor [  amorosidade]. Marcela continua a falar do seu encantamento: 

(115b) Do amor... então coisas muito simples, mas como é que ele fala essas coisas é que mais me 
intriga. Como ele consegue falar daquele jeito ali. Amarrar, aumentar. Ele é muito aumentado. Ele se 

multiplica... 
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 Marcela repercute também a paixão pela intensidade da palavra e suas possibilidades. 

A palavra que amarra, que aumenta, que se multiplica... [  intensidade] e que faz se apaixonar. 

Já, em Clarissa, é outro elemento sensível que ressoa: 

(116b) Ele se multiplica, depois os personagens se encontram, ele envolve e aí ele vai amarrando uma 
coisa; ele envolve o leitor de um jeito... 

 Em Clarissa, ressoa a possibilidade do encontro, um encontro que se constrói na palavra 

que a envolve como leitora [  envolver-se]. Dom Quixote, que surge como uma crítica aos 

romances de cavalaria a sua época, é um texto que rompe, com seus jogos de encaixe e suas 

digressões, com a linearidade do texto. O autor cria uma malha textual, de maneira que as 

palavras vão se entrelaçando e se torna um campo fértil para que o leitor seja atravessado por 

diferentes experiências, como nos narraram Marcela (113b) e Clarissa (94b). Isso possibilita 

que Marilyn afirme: 

(117b) Por isso que ele é um monumento. 

 Mesmo considerando o texto de Cervantes um monumento, não é esse texto que marcou 

Marilyn como leitora do literário... 

(118b) Na verdade, eu tenho esses dois livros que eu acredito que são livros pontuais e históricos da 
minha vida, por ele ser... por essa questão. O primeiro livro de verdade que eu ganhei no segundo ano 

e o outro que eu copiei e serviu já como uma alavanca para minha futura profissão, vamos dizer 
assim. Já estava graduando como... Mas eu não tenho livro de cabeceira, porque eu continuo lendo. 

 Além dos dois livros que Marilyn já nos narrou, ela considera que não há o livro de 

cabeceira; ela se justifica afirmando que isso ocorre porque continua a ler. Essa narrativa de 

Marilyn ressoa uma leitura que não tem fim, uma leitura em constante movimento [  “ler”: 

43: um movimento sem fim], mas também uma leitura funcional, para atender a uma 

necessidade profissional... 

(119b) Eu li... começou o livro do vestibular em 1990 e eu fui professora de cursinho até 2010, então 
eu lia em média, por ano assim, 12, 15 livros, porque eu tinha que ler todos, fazer análise de todos e 
dar aula sobre todos, porque eu tinha tempo integral na escola para, de tarde, atender aos alunos 

com os livros, então era da Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, PUC do Paraná, ACAFE. 
Graças a Deus que, depois de um tempo, a ACAFE passou a usar os mesmos da Federal de Santa 

Catarina. Já economizou, porque ela pedia cinco daqueles dez da Federal. E alguns da faculdade do 
Rio Grande do Sul, que alguns alunos faziam no Rio Grande do Sul. 

 Marilyn, uma leitora devoradora de livros da adolescência (85b), se vê do mesmo modo 

por exigência de uma profissão na vida adulta [  Profissional: professora de cursinho pré-

vestibular]. O devorador de livros é um leitor que acaba por atender a uma demanda, que pode 

ser mercadológica – ler mais para consumir mais livros que serão comprados para serem lidos; 
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ou, no caso de Marilyn, sua leitura devoradora ocorre em função de uma demanda profissional 

imposta pelos vestibulares de diferentes universidades da região nas quais atuava [  

Instituições universitárias: Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa 

Catarina, PUC do Paraná, Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE, 

Faculdades do Rio Grande do Sul]. Uma leitura devoradora dificulta ao leitor fazer uma 

experiência com a leitura do literário, já que o objetivo é ler o maior número possível de livros 

em um tempo determinado. Contudo, como nos narrou Matilda (68b), foi a leitura de um livro 

indicado para o vestibular que a atravessou e com o qual fez uma experiência com a leitura do 

literário, o que nos leva a afirmar que, apesar de, muitas vezes, o trabalho ser voltado ao enredo 

que será cobrado na prova, quando o professor se ocupa com a fruição da obra, a experiência 

ocorre. 

(220b) Então, eu li muitos livros e eu acredito que dependendo... bom aí, eu era professora de 
literatura no curso de Letras, eu era a única professora, eu dava literatura em todos os semestres, 
porque eu dava tudo. Eu dava, primeiro, as três teorias da literatura, e depois eu dava as quatro 
literaturas, era a única professora. E aí então eu li e reli, muitas vezes, o mesmo livro, clássico. 

 Como professora de Literatura no curso de Letras, que afirma ter lido e relido muitas 

vezes, o mesmo livro, Marilyn não repercute em suas palavras nem prazer, nem arroubo, nem 

incômodo, nem mesmo novas descobertas com as releituras que fez. Ler, no sentido de 

consumir, como afirma Barthes (2012), não é jogar com o texto. A releitura faz parte do jogo 

desde que o leitor se debruce em busca de suas dobras, como nos narrou Clarissa (98b). É o 

momento que o “eu-leitor” se aproxima do texto e percebe, nele, uma pluralidade de outros 

textos. Não é mais uma leitura ingênua, inocente, como aquela em que o leitor se depara pela 

primeira vez com o beijo de Zambinella em Sarrasine, no conto de Balzar. A segunda leitura 

tira do leitor o suspense advindo da ignorância do enredo e amplia suas possibilidades de 

encontrar outros sentidos que estavam suspensos nas dobras do texto. Entretanto, a narrativa de 

Marilyn não trata da releitura como jogo, pelo menos não repercutem em suas palavras quando 

trata do seu trabalho [  enfado]. 

(221b) e aí chegando aqui a gente formou o Clube do Livro, esse Clube do Livro tem contribuído 
muito, porque sai do lugar comum daí; e a cada proposta, ou eu detesto, como diz Barthes, algumas 

sugestões que eu chego a odiar, que é difícil de terminar de ler aquele livro, daí eu leio porque eu vou 
na reunião de debate; e tem outros que me encantam e que me deixam maluca, pela beleza daquele 

livro. 

 Diferentemente de outros momentos, é com um grupo de leitores [  Social: Clube do 

livro] que Marilyn movimenta-se, sai do lugar comum [  entusiasmo]. Nesse grupo, ela se 

defronta com leituras que a provocam, que lê para ter o prazer de debatê-lo com os colegas. 
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Encontra também leituras que a encantam e a deixam maluca, pela beleza do texto [  estar-

junto]. Marilyn repercute, assim, elementos sensíveis afetuais a partir de seu encontro com a 

leitura do literário, não relacionado diretamente com o texto, mas com a possibilidade de estar-

junto, de compartilhar com o outro, como já nos narrou Sofia (48a) e debater leituras com o 

outro como revelou Eleonora (26a). 

 Quando perguntada se é isso que a encanta Marilyn tergiversa: 

(222b) O que me encanta é quando o livro tem muitas imagens, metáforas, tudo o que afasta um leitor 
comum. Eu acho que esse processo criativo na construção da narrativa, que hoje a gente entende 
como estético, é isso que me encanta. Certo? Então, quando eu leio aquele livro lá do... do que 

passava lá nos nórdicos, lembra aquele livro? Trans... como é que... trans? Aquele do que a moça é 
desvirginada dentro da água por aquele cara que ela detestava. 

 Marilyn passa a narrar sobre o livro, sua forma, sua construção narrativa [  hesitação], 

e busca lembrar de um livro específico... 

(223b) Será que não? — “A Desumanização”, você não leu? Ah, meu Deus, eu li esse livro, sabe? Oh, 
me dá um calorão; porque é um livro não, não é porque é sexual. É o contrário, o sexo ali é uma 

coisa ruim. Mas, eu estou naquele lugar. Eu estou lá nos Vikings, entende? Que era o lugar onde esse 
livro está. 

 É um texto [  Literatura: “A Desumanização”, de Valter Hugo Mãe] que lhe desperta 

elementos oníricos a partir do local em que a história se desenrola. A leitura do literário coloca-

nos diante de lugares que nos são desconhecidos, mas também frente a situações pelas quais 

talvez nunca passemos, como narra Marilyn com relação a uma relação sexual violenta. São 

essas possibilidades proporcionadas pela leitura que ampliam os sentidos do leitor a ir ao 

encontro de sentimentos, de emoções, de angústias, que podem colaborar para que se questione 

sobre seus hábitos, seus costumes, seus valores morais e provocar mudanças, ou não. Quando 

a experiência se faz a partir do encontro com a leitura do literário, saberes emergem desse fazer 

e podem provocar mutações ou não no leitor. 

(224b)Eu li um outro que é O Tenente porque muito anos eu fui sócia daquele... hoje tem uma nova 
versão disso, que era... como é que era? Não sei o que do Livro. Não era Clube do Livro. Era uma 
coisa parecida assim. Então, eu e meu marido éramos leitores, eu recebia todo mês três livros. E a 
gente lia aqueles três, isso durante anos. Esses dias é que eu me desfiz de toda aquela coleção dos 

clássicos assim, do Ken Follett, Morris West, Sidney Sheldon. 

 Marilyn enumera livros [  Literatura: O tenente] e autores [  Best-Seller: Ken Follett, 

Morris West, Sidney Sheldon] que leu e a forma como os adquiria, como Sofia (31a): O Círculo 

do Livro [  Cultural: os livros recebidos mensalmente]. Emerge da narrativa de Marilyn 

elementos sensíveis afetuais do livro que, mensalmente, recebe e tem leitura partilhada com o 

marido [  afetividade]. Em seguida, ela narra sobre outro livro... 



185 
 

(225b) Eu li um do Sidney Sheldon que também eu tenho na minha cabeça até hoje, porque eu me 
encarno, a tua palavra encarna, é a melhor palavra que existe para o teu trabalho, porque, em mim, 

encarna. Então, por exemplo, eu li um livro sobre o tenente, um tenente, o tenente não sei o que lá; e a 
capa era aquele homem voltando da guerra com aquela capa assim... E sem uma perna e estava 

nevando e ele chegando em casa; e o amor que ele tinha por essa mulher para a qual ele está 
voltando. E era um... como se chama isso? Um best-seller. Mas, o tenente eu nunca esqueci. Entende? 

 Marilyn dá ao termo “encarnado” um sentido de algo que se sente pelo corpo; contudo, 

reverbera na sua narrativa, muito mais uma leitora de deleite do que uma leitora encarnada, que 

experienciou o texto, já que nos descreve algo muito mais ligado ao enredo do texto. A leitura 

de best-seller [  Best-Seller: Sidney Sheldon] emerge como parte integrante do rol de leitura 

dos leitores do literário em algum momento de sua vida, como ocorreu com Sofia (107a), Alice 

(41a) e Marilyn, em um rito de passagem para alçar voos maiores. No entanto, continuam com 

uma lembrança afetiva das primeiras leituras. E continua Marilyn com suas lembranças... 

(226b) O outro também desses clássicos aí, era o cara que ia... e o outro era de um espião, de um 
espião russo, um livro, que também da guerra fria, ele vai fugir da Rússia para trazer uns segredos 

para os Estados Unidos, e essa viagem dele, saindo da Rússia, vai passar por Veneza, tá? E aí, como 
vocês sabem, esses autores aí eles usam o real...olha só que incrível: ele vai passar por Veneza e esse 
autor, o Morris West e o Sidney Sheldon, eles não usam lugar fictício, como Machado de Assis, se ele 
diz “na rua tal, tal casa, número tal”, ela existe. E eles também, eles fazem a pesquisa histórica como 

esse Dan Brown faz hoje, imitando... ele é um filhote do Morris West e tal. 

 Emerge da narrativa dois pontos com relação às lembranças de leitura que Marilyn 

realizou [  Best-Seller: Morris West, Sidney Sheldon e Dan Brown], [  Literatura: Machado 

de Assis]. A primeira está relacionada ao enredo do texto, utilizando os termos de Barthes 

(1999): a voz da Empiria, que, como já comentamos anteriormente, são as sequências de ações 

que sustentam e harmonizam a narrativa. A voz da Empiria junto à voz da Verdade, 

caracterizada pelos enigmas que vão tecendo a narrativa, são características nos best-sellers, 

pois elas são legíveis, dão o tom do texto e ficam na lembrança do leitor, pois são identificadas 

facilmente. Já a voz da Pessoa, da Ciência e do Símbolo, por serem permutáveis e por sua 

reversibilidade, exigem do leitor um trabalho para percebê-las.  

 O segundo ponto que emerge na narrativa se refere às descrições dos lugares... 

(227b) E ele conta tudo, como é a praça de São Marcos e conta de como São Marcos teve a visão de 
Veneza, como o corpo de São Marcos foi roubado, quantas... como é que chama isso? Túmulo... não é 

túmulo. Ele é enterrado a sete caixas assim, para o corpo dele não ser roubado mais. E tá lá ele. 

 Marilyn revela-nos, nesse ponto da narrativa – mas já nos havia dado uma pista 

anteriormente na lexia (223b) – que sua entrada nos textos é pelos lugares descritos pelos 

autores. São as dobras dos textos que descrevem os lugares que lhe chamam atenção e, por eles, 

adentra e se perde na leitura [  “ler”: 44: busca pelos lugares]. E Marilyn continua: 
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(228b) Aí eu fui coordenadora de ensino religioso do Ensino Médio, lá da minha cidade. E eu era 
muito amiga do padre, e o padre disse: “ó Marilyn, eu quero um negócio diferente”. Quer diferente é 
comigo mesmo. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Ah, nós vamos dar palestra sobre São Marcos... 
daí eu falei, “putz, agora vamos pesquisar esse homem? Na bíblia, quase não tem nada sobre ele”. 

Clim! Tudo do São Marcos estava no livro de literatura, gente. Aí eu casei religião, na minha 
palestra, com a literatura. Quer dizer, eu já vendi o peixe dobrado. Me arrependo de não ter feito 

isso. Estava rica. Estava ganhando 50 conto para dar palestra. 

 Repercute na narrativa de Marilyn uma profissional em início de carreira, muito ativa 

que buscava a aproximação entre sua atuação [  Atuação profissional: coordenadora de ensino 

religioso] e as leituras que fazia, da maneira como entendia ser possível, e isso lhe possibilitava 

uma atuação de destaque [  desejo de reconhecimento]. É importante destacarmos aqui que 

ninguém nasce leitor do literário, como afirma Cerrillo (2016) e como estamos constatando com 

as narrativas dos leitores desta pesquisa. Compreender a leitura do literário como funcional, 

como meio de atingir um objetivo pedagógico, como emerge na narrativa de Marilyn, é uma 

possibilidade quando o leitor lê compulsivamente, mas sem estabelecer uma relação estreita 

com a leitura do literário. 

 O encontro com um mediador cuidadoso ou com um texto que o arrebata pode mexer 

com esse leitor de maneira a abrir-se para o texto e fazer uma experiência com a leitura a ponto 

de ampliar seus sentidos, como vimos defendendo. Não obstante, o leitor do literário é um 

sujeito envolto na vida, com suas contradições, desejos, frustrações. Marilyn não é diferente, é 

uma pessoa que vive a vida naquilo que ela lhe oferece, no momento, e sentiu-se segura o 

bastante para compartilhar com os outros participantes da pesquisa suas lembranças mais 

íntimas sem constrangimentos ou censuras.  

 Como Matilda (26b) havia manifestado que havia leituras que lhe eram “difíceis”, 

questionamos às leitoras se já haviam encontrado leituras “difíceis” e como as enfrentaram. 

Marilyn afirmou que sim e Matilda se manifestou:  

(229b) Dom Quixote é um livro difícil. 

 Matilda é a mais calada do grupo, ouve as colegas e pouco se manifesta, mas buscamos 

o momento certo para que nos contasse mais sobre suas experiências. Nessa sua participação 

repercute uma de seus encontros com a leitura do literário [  Literatura: “Dom Quixote de la 

Mancha”]. Marcela também se manifesta: 

(230b) Acho que um livro difícil para mim quando cheguei aqui no mestrado, a primeira coisa que eu 
fiz no mestrado, eu era aluna especial, eu fiz um seminário com a professora, foi a primeira vez que 

eu conheci a professora. Podia ter corrido. Não, quis ficar. Resolvi ficar. Então, era um livro do 
Calvino... Uma noite... “Ser um Viajante numa Noite de Inverno”, hiper difícil, por hora eu pensei 
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muito, muito, muito em desistir do livro, e insisti porque eu queria muito conhecer o sistema do 
mestrado. 

Marcela, que nos revelou que, na vida adulta, quando buscou o Mestrado, é que se 

tornou leitora do literário, repercute em sua narrativa as dificuldades como leitora ao encontrar 

seu primeiro livro de literatura [  Literatura: “Ser um viajante numa noite de inverno”, de 

Calvino]. Marcela sente vontade de desistir da leitura, mas insiste, pois seu interesse pela 

pesquisa era maior [  persistência]. O leitor do literário, diante de um texto desafiador, busca 

incentivos para continuar a leitura [  motivado].  Para um leitor iniciante, a depender do livro, 

um mediador que caminhe junto, que o apoie, não dando chaves de leitura, mas propiciando 

espaços para que exponha as suas dúvidas, compartilhe suas angústias e descobertas se torna 

importante. Marcela curiosa por desvelar os caminhos da pesquisa foi desvelando os da leitura... 

(231b) Não foi nem pela literatura, mas “como é que isso aqui funcionava”, “como é que eu”... A 
minha, na minha cabeça, aquilo dali era um caminho, uma ponte para eu conhecer o sistema. Então, 

eu insisti no livro, muito difícil. Então, eu li várias vezes. Eu retornei. Eu parei. Tentava entender 
muitas coisas, [que] eu não entendi no seminário. Então, é lógico que a mediação da professora, o 
grupo, na época, era um grupo não assim tão atuante, não tinha tantas discussões, a gente ficava 

mais com a visão da professora. Penso eu que o grupo todo sentiu dificuldade na leitura, a ponto de 
não conseguir discutir. 

As dificuldades que surgem na leitura de um texto podem causar a desistência do leitor 

e seu afastamento da leitura. Ouvimos muitas afirmações como “ler é prazeroso”, “a leitura faz 

bem”; todavia, algumas leituras exigem que o leitor insista um pouco mais. Essa insistência 

para que leia pode emergir de si, como aponta a narrativa de Marcela, que se obrigou a ler por 

um desafio pessoal, queria entrar no Mestrado. Conquanto, também pode surgir de uma situação 

em que se encontra, que também ocorreu com Marcela, obrigada a ler pois participava de um 

seminário em que a leitura era parte do processo para ser aprovada. Talvez, se não houvesse 

essa obrigatoriedade, nem ela e nem as outras colegas tivessem a possibilidade de experienciar 

o texto. Nesse caso, o papel do mediador é importante. Conhecendo o grupo com o qual irá 

dialogar e criando laços de confiança mútua se aproximando do grupo, o mediador busca meios 

para que o mediado insista nas leitura e não desista, como veremos com Lizzy (100c). 

No caso de Marcela, a leitora tinha claro para si que a leitura era uma ponte para alçar 

outros caminhos e projetos [  desejo de realização] e, se, no Ensino Médio, foi a mediação 

que lhe afastou da leitura, o desejo pela pesquisa e as dificuldades durante a participação no 

seminário de literatura a impulsionaram [  desafios]. 
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Desafios 

Marcela desvela suas dificuldades com o texto: 

(232b) Dificuldade de compreensão dos sentidos, “o que realmente aquela frase quis dizer”. O que o 
cara queria dizer, com aquilo dali. Era um tipo de literatura essa literatura do Calvino, por exemplo, 

que é muito além, que é muito diferente do que comumente a gente encontra nas outras escritas. 

Marcela encontrou um texto diferente do que comumente lia, e isso lhe causou uma 

ruptura no seu projeto prévio de leitura. No fazer uma experiência a partir da leitura do literário, 

insistimos, é essa ruptura que faz o leitor experienciar. Quando seus pré-conceitos são 

questionados, o leitor é atravessado pelo novo [  abrir-se para o novo].  

Já Marilyn repercute o jogo do texto:  

(233b) É, na verdade, ele é um livro teórico, despistado de literatura. Esse que é o problema. 

 Emerge da narrativa de Marilyn que ela também já leu o texto [  Literatura: “Ser um 

viajante numa noite de inverno”, de Calvino] e que percebe seu jogo: livro teórico, despistado 

de literatura. O problema a ser resolvido pelo leitor, que aponta Marilyn, é o jogo do leitor com 

o texto de desvelamento de sentidos, de encontro das dobras, de desentrelaçamento das vozes 

do texto. E Clarissa revela-nos o seu encontro com um texto denso: 

(234b) Eu senti isso quando eu tive... a professor me mandou ler o Bachelard. Vocês sabem quantas 
vezes eu li o Bachelard? Cinco vezes. A primeira vez, eu disse assim para a Marcela, não sei se a 

Marcela lembra, “não entendi nada”. 

 O encontro de Clarissa é com um filósofo [  : Filosofia: Gaston Bachelard] e, para 

desvelá-lo, busca a releitura e a ajuda da amiga. Marcela responde: 

(235b) Nada, a gente vinha algumas vezes estudar, chegava sem nada e saía sem nada ainda. 

Marcela repercute a mesma dificuldade da colega, a leitura que desafia, que provoca, 

que desestabiliza, principalmente para aquele que busca a verdade do texto [  “ler”: 45: busca 

da verdade do texto]. Muitas vezes o leitor busca no encontro com o texto algo que confirme 

ou se assemelhe a seu projeto prévio de leitura, ou busca conexões com os seus pré-conceitos. 

Essa postura inviabiliza o fazer da experiência, pois o leitor não possibilita que o texto se 

apresente e é, por isso, que Heidegger (2011) propõe uma renúncia de si; e Barthes (2012), um 

esvaziar-se no momento do encontro com a leitura. Tanto um como o outro não sugerem que o 

leitor esqueça sua história e se abra para o outro, mas que se acalme, respire, deixe o outro falar 

a si. Um momento de escuta para, então, sentir e compreender em que momento o que ouve se 

confronta com sua história-afetual, o toca, o atravessa, como sugere Gadamer (2016). Esse 
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processo reflexivo é que possibilita não só compreender o texto como também compreender a 

si e o fazer da experiência. 

Clarissa narra mais sobre seu encontro com o texto: 

(236b) Li segunda; nada. Quando nós começamos a discutir [apontando à Marcela] eu já estava na 
quarta leitura do livro. Aí eu já sabia! Só não copiei a mão. Mas ainda assim, toda vez, a gente 

retomava a leitura, tinha coisas ali que eu não tinha visto. 

 A leitora narra sua angústia em busca da “verdade do texto” [  angústia]. Suas 

releituras, segundo nos narra, não colaboravam, pois a cada retomada da leitura, novas 

descobertas ocorriam. Clarissa, sem se aperceber, descreve-nos um texto plural, que não traz 

uma verdade, mas abre para possibilidades de entendimento.  

Já Matilda tem uma posição diferente: 

(237b) Mas eu penso que o bom livro é o livro difícil, porque não tem graça você ler um livro... fácil e 
óbvio. Hoje eu enxergo isso. Quanto mais difícil, mais eu quero encarar, mais eu tenho vontade “não, 

eu vou até o fim; eu vou reler”, porque te desconforta. 

 Se, para Marcela (231b), o que impulsionava a enfrentar um texto denso estava fora de 

leitura; em Matilda, o incentivo encontra-se no próprio texto [  desafios], é o desafio que quer 

encarar, o que desconforta e a impulsiona é a releitura como estratégia para superar suas 

dificuldades [  “ler”: 46: reler para desvelar]. O texto difícil, que desconforta e ao mesmo 

tempo a instiga a continuar a ler, é um elemento afetual importante que envolve sua relação 

com o texto [  Enigma 10: (explicação) o texto plural].  

Matilda também traz outro elemento importante em sua afirmação: Hoje eu enxergo isso 

[  trajetória]. Matilda faz-nos refletir sobre a possibilidade de sabermos qual a profundeza e a 

dispersão de leitura para o leitor e, como isso, a impossibilidade de descrevermos a leitura em 

níveis (BARTHES, 2012). O que emerge da narrativa de Matilda é o leitor que se constitui com 

o tempo, a partir das experiências que faz com a leitura e na vida. São os saberes que emergem 

dessas experiências que ampliam seus sentidos e possibilitam que compreenda e descubra 

coisas que antes não percebia. Cada leitor, por sua trajetória, constrói saberes e formas de ver e 

interagir com o que está ao seu redor. 

(238b) Ah, mas gente, eu não consegui até hoje o Kant, eu não consegui decifrar. É que me remete à 
leitura e eu lembro assim. 

 Clarissa refere-se a outro filósofo [  Filosofia: Kant], que também lhe é um desafio, e 

decifrá-lo emerge como uma ação propositiva na busca do sentido. [  “ler”: 47: decifrar para 

compreender]. O leitor pode, a qualquer momento, deparar-se com um texto desafiador. O 
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desafio a ser superado pode estar relacionado a seus projetos prévios de leitura, aos pré-

conceitos que terá de enfrentar, aos saberes que adquiriu ou não até o momento do encontro 

com o texto. O que nos parece mais importante é sua intenção/desejo de decifrar o que encontra. 

E Clarissa continua a narrar sobre seus desafios... 

(239b) De literatura foi difícil os primeiros livros do seminário, porque era uma literatura diferente, 
eu não consegui entender as frases que estavam ali, mas a mediação foi importante, o mediador te 

estimula a buscar as coisas, assim como aquela senhora [do filme] estimulava o rapaz a ouvir, aquela 
ali. Então, a mediação foi importante. 

 Clarissa encontra dificuldades com a leitura dos primeiros textos propostos no seminário 

[  Formação Literária: Seminário de Literatura] e revela-nos que isso se deu porque era uma 

literatura diferente, com frases que estavam ali, no texto, as quais não conseguia entender. E. 

assim, ela destaca novamente o acompanhamento do mediador, que estimula a buscar as coisas, 

os sentidos [  “ler”: 48: busca de sentidos]. Para um leitor iniciante, os diferentes sentidos 

encontrados nos textos literários podem dificultar sua compreensão; desse modo, cabe ao 

mediador se colocar como aquele que incentiva o leitor nos desafios de buscar sentidos 

possíveis. E Clarisse completa... 

(240b) O Machado de Assis foi... eu parei de ler no seminário, eu parei. Vocês não lembram que eu 
parei? Porque não consegui entender nada. E era o terceiro? Segundo seminário que eu estava 

fazendo... o terceiro? Terceiro. Aí, comentei “ah, professora, parei de ler” e aí a professora, “mas, 
por que que você não está lendo”? Aí naquela aula, me despertou. “Eu vou procurar isso que eles 
estão falando, será que eu vou conseguir achar? Será que eu vou conseguir entender”? E na outra 

aula, eu já tinha lido tudo. 

 Outro texto desafiador [  Literatura: Machado de Assis], que, como já discutimos, 

independe da formação do leitor. Clarissa já estava no terceiro seminário de leitura e um texto 

estava levando-a a desistir da leitura. Não há problema que o leitor desista de um texto que 

considere denso. Eleonora (93a) já nos revelou que alguns textos exigem leituras anteriores e 

vivência para saboreá-los ou mais leituras, como aponta Clarissa [  persistência], leituras estas 

que foi buscar a partir do incentivo da professora mediadora [  “ler”: 49: buscar outras 

leituras]. E, novamente, emerge da narrativa de Clarissa uma leitora que busca seus livros com 

incentivo de um mediador [ Enigma 6: (explicação): incentivo de um mediador]. 

(241b) Olha que interessante. Como que o mediador, ou o próprio colega que está lendo, ele faz com 
que, eu não sei; se, é claro, se eu quiser, porque se eu não quisesse, eu tinha largado e não tinha lido; 

aí eu quis procurar. Eu quis ver... 
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 Dispor-se 

 Clarissa ressoa uma dúvida: é o mediador, o colega ou o próprio leitor que faz com que 

o leitor continue a ler? Em seguida, ela responde, considerando que é o próprio leitor, pois, se 

ele não quiser... Entretanto, parece que isso não está bem claro para si, já que, na lexia anterior, 

ela relatava a importância do mediador [  indecisão]. Já Marcela repercute uma posição um 

pouco diferente: 

(242b) Tem uma frase da professora, que eu, a gente sempre discute, e eu gosto muito. Assim, depois 
de minha dissertação, depois que a gente transformou a dissertação em vários artigos, que a minha 
dissertação se ocupou em analisar os hipertextos. São esses livros que a gente agora, que eu agora, 

no seminário, tenho também contato, lá na minha dissertação eu copiei com os hipertextos infantis, da 
literatura infantil, mas uma coisa que a professora sempre bate e isso é para mim é regra, que é o 

tipo... “a leitura é de fato, ela acontece somente se o  leitor aceitar”. 

 Marcela busca, na autoridade de sua professora e das publicações que realizou após o 

Mestrado [  Publicações acadêmicas], a referência para o que ressoa em si: a leitura acontece 

se o leitor a aceita [  “ler”: 50: o desejo do leitor]. Ao mesmo tempo trata da leitura 

hipertextual, aquela que é composta de redes e nós, que se constitui pela reversibilidade, oferece 

possibilidades de interação com o leitor, se constitui por sequência de engastes (NEITZEL, 

2009), isto é, um texto que desafia o leitor. Marcela continua seu argumento: 

(243b) Ela só acontece, só acontece leitura, independentemente do que tu estás lendo, para mim, ela 
vai dizer que é do hipertexto; ela vai dizer que são dos bons livros. A professora vai bater muito nessa 
questão. Até porque a gente estava discutindo o hipertexto. Então, ela... “só vamos aceitar ler aquele 

livro como um hipertexto, como a obra de Dom Quixote, que é uma obra altamente hipertextual, a 
partir do momento que eu, leitor, aceito ler aquilo dali assim. 

 O que Marcela nos revela, em sua narrativa, é que há uma divergência entre o que ressoa 

em si e o que repercute do pensamento de sua professora [  divergência]. Para ela, 

independentemente do que lhe for oferecido, a leitura acontece somente se o leitor aceitar. Já, 

para sua professora, segundo ela, só vamos aceitar ler aquele livro como um hipertexto. Para 

ampliar essa discussão, recorremos ao conceito de “obra aberta” de Eco (2015), segundo o qual 

uma obra aberta possui propriedades estruturais definidas, que possibilita e encaminha para 

diferentes interpretações. No caso da leitura do literário, o leitor permite-se ser tocado pelo 

texto, como afirma Marcela, mas o texto, como obra aberta, tem uma estrutura que provoca o 

leitor, clama para ser tocado, é um hipertexto como afirmou sua professora. A leitura 

desafiadora envolve um leitor que quer, um texto que provoca e, em alguns casos, como apontou 

Sofia (77) ao enfrentar “Os Irmãos Karamázov”, uma ação que medeie essa leitura. Esse tema 

gerou mais discussão no grupo. Matilda lembra de livros que não quis ler: 
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(244b) Já, já rejeitei. Mas, é porque eu encaro como momento da leitura. Então, teve livros que eu 
iniciei e não me despertou; eu fechei, pensei “daqui um tempo, eu volto e tento”. 

 Matilda repercute que a questão não se refere ao querer do leitor, mas ao momento que 

o encontro com o texto ocorre. Para ela, há textos que, no momento do encontro, o início da 

leitura não lhe desperta o interesse e deixa-o para retomá-lo mais tarde [  desejo do momento]. 

Já na narrativa de Clarissa emerge um outro movimento: 

(245b) Eu também já comprei, achei que era uma coisa e quando eu comecei não gostei, larguei. Até 
dei de presente. 

 A leitora Clarissa repercute uma relação de gosto/desgosto pela leitura                                     

[  gosto/desgosto] e não de momento, aquilo que não lhe agrada não lê, passa adiante, não 

busca uma retomada do texto. Clarisse não nos revela o motivo pelo qual não gostou da leitura; 

vale destacar, porém, que a leitura não é uma atividade fácil, só de prazer, pelo deleite. Os livros 

exigem muito de nós, chegam a ser enfadonhos, diz-nos Barthes (2013c), exatamente porque 

instigam um olhar investigativo, desconfortam-nos, provocam-nos, fazem-nos entrar em crise, 

solicitando do leitor, muitas vezes, um pouco de insistência, como nos revelou Lizzy (100c). 

 Matilda repercute uma leitora insistente ao ler, mas, quando questionada se já ocorreu 

de não gostar de um texto e depois voltar e relê-lo em um outro momento, foi incisiva: 

(246b) Não, desses que... eu sou muito insistente, então eu sempre tento ir até o fim. Foram poucos 
livros que eu realmente fechei e pensei “mais tarde, eu volto”, e não voltei ainda. Porque eu tenho 

muitos livros. 

 Matilda anuncia-se uma leitora que insiste em terminar suas leituras, mas também não 

volta para aquelas que não lhe foram agradáveis [  determinação].  

 Clarissa repercute novamente um elemento sensível afetual na sua relação com a leitura: 

(247b) Eu ganhei um... A Gaiola o nome do livro. É uma autora catarinense. Me deram de presente 
faz quatro anos. Eu comecei a ler aquele livro e até hoje eu não retomei. 

 A leitora apaixonada que, no encontro com o texto, se a leitura não lhe agrada, abandona 

e vai em busca de outra paixão [  apaixonar-se]. 

 Matilda, ao refletir sobre a questão de voltar ou não para uma leitura que não lhe agrada, 

lembrou-se da leitura de Dom Quixote: 

(248b) Mas, por exemplo, Dom Quixote no início do seminário, todo mundo já estava engrenado na 
leitura e eu lia e não... não ia, faltava algo, faltava não sei explicar assim. Faltava uma entrega 

maior. E fiquei alguns dias sem tocar nele, “não, não vai, não vai”; depois de um tempo, voltamos ao 
seminário, “não, vou insistir de novo e vou recomeçar” aí eu recomecei e tudo se abriu. Então, esse 

foi um livro que eu não deixei para mais depois. Eu realmente voltei e insisti. 
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 Na leitura que realizou no seminário de literatura [  Literatura: “Dom Quixote de la 

Mancha”], faltava-lhe algo que a princípio diz não saber explicar, mas logo em seguida nomeia: 

Faltava uma entrega maior [  desejo]. E descreve um movimento interno de rejeição e, 

depois, de insistência com a leitura, que acaba com uma afirmação: e tudo se abriu; e a leitura 

não foi mais adiada [  encontro]. Clarissa reconhece-se nas palavras da colega: 

(249b) É como aconteceu com o Machado também. 

 Clarissa, ao ouvir as palavras da colega, relembra o seu encontro com o texto descrito 

na lexia (240b) [  Literatura: Machado de Assis]. O que emerge das narrativas de Marcela, 

Matilda e Clarissa é que fazer uma experiência com a leitura do literário envolve um querer do 

leitor, de um desejo a ser realizado ou de sentir-se realizado por ter superado um obstáculo. Há 

de destacar-se que tanto Matilda quanto Clarissa descreveram uma situação em que estavam 

em um seminário, do qual escolheram participar, não queriam decepcionar a professora e 

queriam ver o que os colegas viam nos textos, se obrigando a enxergar outras coisas, o que 

acabou por incentivá-las a entrarem no texto. Se não tivessem nessa situação de 

emparedamento, talvez desistissem do texto e perderiam a possibilidade de experienciá-lo.  

 Isso nos leva a refletir sobre como a mediação invasiva, diretiva (mas não autoritária) 

também é importante. As coisas da vida são como a arte barroca, meio sem contornos definidos, 

sem limites claros, como nos propõe Maffesoli (2005). Daí também a importância em 

relativizarmos a afirmação de Marcela, pois o leitor pode mudar seu querer. Muda por ser 

provocado, incentivado, instigado e até obrigado. Muda por um desejo, uma mediação 

adequada, um texto intertextual, um texto aberto... Nosso desejo é que ele leia por fruição, com 

desejo e, também, por prazer e que seu encontro com o texto possibilite que faça muitas 

experiências, mas há pedras pelo caminho, como destaca o poeta41. 

 Marilyn revela o que pensa sobre o tema: 

(250b) Pois é, eu... isso é normal, na literatura, você pega um livro, você está lendo um livro que você 
gosta, que você quer, não é uma obrigação, então se você começa a fazer a leitura, não se identifica 
com aquela história, pronto e acabou. Você abandona e aquilo não vai te causar dano nenhum, você 

não estava naquele momento, como ela diz, para aquela leitura. Assim como um determinado 
momento é determinante no apaixonar-se por aquela obra. 

                                                 
41 No meio do caminho, poema de Carlos Drummond de Andrade em: ANDRADE, Carlos Drummond. Antologia 
poética. 1. ed. 2. reimp. São Paulo: Cia das Letras, 2015. p. 237. 
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 Emerge da narrativa de Marilyn a leitura como encontro, como gosto, como paixão e 

como possibilidade de abandoná-la [  “ler”: 51: ter possibilidades]. No entanto, a paixão pode 

ser imposta? Marilyn relata-nos o encontro com um livro: 

(251b) Mas eu fiz uma coisa assim de propósito, porque eu estudei muito, porque eu fiz também 
mestrado em literatura, e aí a gente lendo as críticas e os críticos, tem uma questão que se coloca que 

é a seguinte: que o livro Ulisses ninguém consegue ler, ele é uma prova de uma obra, que vence o 
leitor. Eu digo: “vou tentar para ver se é verdade”, e comecei, e peguei nas férias aquele tijolo de 600 
páginas, sem parar, aquilo não tem parágrafo, não tem capítulo, não tem nada. É um dia na vida do 
cara, 24 horas, que ele descreve tudo assim, até que ele pôs a gilete no barbeador, ele levou a gilete, 

o barbeador, olhou, daí escutou o barulho na escada, a empregada que saiu para buscar o pão, a 
empregada voltou daí teve que buscar o pão. Então, ele faz uma narrativa assim de uma epopeia, um 

poema épico, por isso Ulisses. 

 Marilyn, que não se considera uma leitora iniciante [  afirmação de si], decide ler um 

texto literário [  Literatura: “Ulisses”] que as autoridades por si reconhecidas [  Literatura: 

críticas e críticos literários] afirmam que ninguém consegue ler. Como Clarissa (96b) tem uma 

preocupação com a quantidade de páginas, um tijolo de 600 páginas. Repercute a forma como 

o texto é apresentado para o leitor, aquilo não tem parágrafo, não tem capítulo, não tem nada, 

o enredo... É um dia na vida do cara, 24 horas, que ele descreve tudo assim, e algumas das 

ações que, segundo se lembra, emergem do texto. Emerge da narrativa de Marilyn maneiras 

que o leitor pode entrar no texto: ele pode entrar pela forma como é escrito, pelo enredo, pelas 

ações, por ser provocado por um professor e por muitas outras dobras [  “ler”: 52: desvelar 

diferentes formas de entrar no texto]. Todavia, apaixonar-se é importante, pois, senão, a 

possibilidade de desistir é grande se o incentivo for pequeno, como nos revela Marilyn: 

(252b) Eu digo: “Bom, vou tentar”, peguei e carregava aquele livro para cima e carregava para 
baixo. Eu faço parte da estatística daqueles que chegaram lá nas 250 páginas e nunca mais quis saber 

de voltar. 

 Para Marilyn, como já mencionamos, não basta o querer do leitor, em algumas leituras 

a mediação pode ser uma aliada no desvelar de outras possibilidades que o faça desejar e 

apaixonar-se pela leitura. Sozinho o leitor pode desistir e a paixão não surgir [  desencanto], 

e a experiência com a leitura não se realiza. E Marilyn narra outro encontro: 

(253b) daí eu era muito amiga da... do dono lá da livraria, do [Shaim?]. O rapaz, o filho do seu 
Shaim, era um leitor extraordinário esse homem. E sempre que eu ia lá comprar livros, eu batia papo 
com ele e coisa. Aí ele falou “Ó, dona Marilyn, tem aqui o Finnegans Wake”. Uh [expressão de nojo], 

gente! “Aí, esse porque eu não sei o que, porque Ulisses, porque James Joyce”. Cruzes, esse eu li 
duas páginas. É um troço totalmente louco. Então, você não... tem que ter um curso para ler esse... 

uma tutorial para ler Finnegans Wake. Então, isso é muito comum. 
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 O livreiro atua como um mediador que apresenta o livro que supõe ser gosto do leitor a 

partir das aquisições realizadas em sua loja. Há um movimento do leitor em buscar outras obras 

do mesmo autor, quando dele se agrada, como Alice (38a) e os livros da Coleção “Turma dos 

tigres”, e Sofia (104a) com Clarice Lispector. Outras vezes o movimento é oposto, um encontro 

malsucedido com um texto pode afastar o leitor de outros textos do mesmo autor como nos 

narra Marilyn [  afastamento]. Para essa leitora, o afastamento deu-se pela forma: 

(254b) Tem a questão da dificuldade, daquele estilo. O Ulisses porque ele é massacrante mesmo, 
sabe? Que cansa de ler assim... sabe aquela piada do banco daquela praça que o cara diz assim “é 

tudo nos seus mínimos [detalhes]...”. Nossa, aquilo vai te dando uma canseira que você não aguenta. 
E depois o cara é traído... é interessante a história assim, sabe? O enredo. Ele é um cara infeliz, ele 
sabe que a mulher trai, mas ele sai para a mulher trair ele. Mas, ele finge que não é traído. Então, 
tem toda uma história que é muito legal. Mas, eu não quis saber no final se ele matou ela ou não. 

 Emerge, na narrativa, uma leitura do enredo, da sequência das ações, características de 

uma leitura legível, e não da busca dos sentidos, dos pontos de fuga, das simbologias de uma 

leitura fruitiva, como nos narrou Lizzy (53c) [  “ler”: 53:  ler o legível do texto]. E Marilyn 

continua: 

(255b) E não fiz uma coisa que eu tinha até muito pouco tempo. Eu pegava um livro, sabe o que eu 
fazia? 

 Ao questionamento de Marilyn houve uma resposta imediata de Clarissa: 

(256b) Lia o final? 

Marilyn balança a cabeça afirmativamente, o que provoca uma reação de Clarissa: 

(257b) Eu faço isso [rindo]. 

 E Marilyn complementou:  

(258b) Eu ia na última página. Eu não aguentava. Eu lia lá um pouquinho, umas 10, 15 páginas, daí 
eu já ia para o final. Olha minha ansiedade. Eu adorava ler o final, sabe? 

 Em uma leitura fruitiva, adiar o final da história não é o mais importante, pois, como já 

afirmamos, o leitor não é um detetive a desvelar única e exclusivamente o enigma do texto, há 

muito mais a ser desvelado, o enredo é apenas uma das possíveis entradas, aquela que é legível. 

A leitura fruitiva é reversível, inclusive com a possibilidade de ler as páginas finais, que podem 

ajudar a abrir portas para o texto. Fazer uma experiência com a leitura do literário não ocorre 

em um tempo cronológico com começo, meio e fim, como Marilyn nos narra a seguir:  

(259b) Então, foi bacana, então em Angústia do Graciliano Ramos, porque o último capítulo é o 
começo da história. Então, você lendo o último, parece que facilita você compreender, porque, no 
último, ele mata a personagem e aí ele começa num estado de inanição assim. E a gente não sabe, 
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mas eu já sabia porque eu já tinha lido que ele matou a mulher. Então, eu não tenho esse problema 
que hoje eles chamam de um nome chique aí. 

 Matilda ajuda com o termo: 

(260b) Spoiler42. 

 A leitura reversível que Marilyn realiza colabora para que ela dê outros sentidos no texto 

que lia [  Literatura: Angústia de Graciliano Ramos]... 

(261b) Spoiler! Eu não me importo. Se a pessoa conta, eu quero saber mais, porque quando eu for ler, 
a minha recepção vai ser diferente. Eu não tenho nenhum problema que me contem que morreu, que 

matou, que é defunto. Por quê? Porque se eu gostar do livro, eu vou ler. 

 Marilyn não se importa se lhe adiantam fragmentos do texto ou não, pois, segundo ela, 

se gostar do texto, irá lê-lo. Emerge nessa narrativa uma leitora do legível que se envolve com 

o enredo e lê pelo deleite, como Francisco (68c). Quando tratamos de leitura fruitiva, como 

vimos com Clarissa (249b), o texto nem sempre é agradável ao gosto. 

Solitária ou solidária? 

 Provocamos as leitoras solicitando suas opiniões com relação à afirmação de que a 

leitura é algo solitário e Marilyn e Matilda concordaram. Já Clarissa questionou: 

(262b) Em que sentido? 

 Matilda expõe sua opinião: 

(263b) É solitário porque não tem... a percepção que você vai ter do livro ou da obra é tua. Outras 
pessoas podem dizer o que que acharam, dar a sua opinião, te influenciar, aí mais afundo; mas é 

solitário no sentido que é só você e a obra. Tem sentimentos que vai despertar só em você, não vai 
despertar o mesmo sentimento no outro leitor. 

 Repercute em Matilda dois movimentos quanto à leitura: um com o outro que opina, 

que influencia, em um movimento, segundo ela, mais a fundo; e outro com o texto, este 

solitário, que desperta sentimentos que são únicos que surgem do encontro do leitor com o texto 

[  Antítese: leitura solitária/solidária]. 

 Clarissa, que busca o sentido dado à questão para se posicionar, afirma: 

(264b) Ah, nesse sentido, eu concordo. 

 Clarissa busca ouvir o outro, o sentido que o outro dá, e, ao ouvi-lo, reflete e concorda 

[  a escuta atenta]. Ouvir o outro, uma ação que nos é cara quando buscamos um leitor 

                                                 
42 Origem no termo inglês “spoil” que tem o sentido de estragar. No Brasil, é utilizado pelos jovens quando alguém 
revela a informação sobre algo (livro, filme, etc.) sem que o outro tenha visto. 
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encarnado. Uma escuta atenta, pois se abre para o outro sem pré-julgamentos; carinhosa, pois 

busca a empatia, amplia e aproxima a relação com o outro. Senão, falamos uns contra os outros 

e não com o outro. Se na relação com o texto ressoa a escuta, na busca dos sentidos que ali 

emergem, na relação com a vida esse saber repercute. Repercute na narrativa de Clarissa que 

há outros sentidos, e a questionamos se não concorda com a colega... 

(265b) Não, eu concordo com a Matilda. E um dos livros que a gente leu, acho que foi o “Nossos 
Ossos”, chegou a fazer esse seminário? Eu... ele despertou a curiosidade do meu marido. “Sim, mas 
por que que você está lendo esse livro com essa caveira medonha na capa”? Ele é... a estética dele 

parece que é o livro dos mortos assim, tá? 

 Clarissa narra o encontro de seu marido com a leitura [  Literatura: “Nossos ossos”], 

por meio da ilustração da capa do livro que lhe chama atenção. A ilustração provoca-o a 

construir um projeto de leitura, livro dos mortos [  “ler”: 54: ilustração medeia o leitor]. Isso 

nos indica que os paratextos são fonte de influência no leitor, pelo menos para que entre no 

texto. Permanecer é outro desafio. E Clarissa continua: 

(266b) E sábado à tarde eu costumo ler, domingo à tarde. Perguntava: “E aí o que aconteceu?”. Eu 
lia, tinha as minhas impressões, e eu tinha que passar para ele. “Por que que você não lê”? Na 
verdade, a leitura, ela é solitária. Minhas impressões, mesmo que eu conte para ele, não vai ser 

aquilo que eu senti quando eu estiver falando para ele, mas ele se interessou pelo livro, não quis ler. 
Ele queria ouvir o que eu falava. 

 O leitor encarnado não só medeia a leitura com o outro por meio de seus gestos, seus 

hábitos, seu comportamento leitor [  gestos e hábitos mediadores], mas também 

amorosamente partilha suas impressões e seus sentimentos com aquele que diz não querer ler, 

mas foi atravessado pelo interesse ao vê-lo lendo. 

(267b) E nesse sentido, eu penso que ela não é solitária, porque, às vezes, a gente está lendo, a gente 
estimula o outro a ler também. Então, foi essa questão que eu fiquei pensando “será que é solitário”? 

  Ressoa em Clarissa a dúvida se a leitura é solitária ou não, pois sua vivência com o 

marido aponta que o leitor, quando lê, provoca o outro, e compartilhar suas impressões com o 

outro é uma forma de leitura, assim a leitura é solidária e não solitária [  Antítese: leitura 

solitária/solidária]... 

(268b) Aí, quando a Matilde falou solitário naquele sentido ali, eu concordo. Ela é solitária. E eu 
para ler, eu só gosto de... essa semana eu fui na médica, eu estava relendo o último capítulo do Dom 
Quixote, eles me chamaram três vezes e eu não escutei, sabia? Ela veio aqui em mim assim, então, 
estava tão... eu estava tão penetrada no livro assim e isso não me acontecia antes, porque qualquer 

barulhinho me distrai. Mas, eu estava tão concentrada, tão envolvida, como diz a Marilyn, tão 
encarnada! Eu não escutei. E não foi baixo, tá? E aí elas começaram a rir “poxa, o que tem de bom 

nesse livro aí, que ela não escuta”? 
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 Clarissa penetra no texto, abisma-se e o mundo a sua volta parece desaparecer                      

[  abismar-se] e dá ao termo “encarnada” a uma leitura que entra pelo corpo e se apodera dos 

sentidos, como se colocasse o leitor em uma concha interna. Uma leitura da intimidade (PETIT, 

2012), do leitor encarnado com o texto, mas também com seus medos, suas angústias, seus 

prazeres, seus sabores, seus sentimentos mais íntimos.  

 Marcela, ao refletir a partir da escuta das colegas, afirma: 

(269b) Eu penso muito no paradoxo assim, porque o Dom Quixote me fez pensar muito nisso, porque 
ele é uma obra que mistura muita reflexão e realidade. Tu não sabes em que ponto é ficção ou em que 
ponto é realidade, isso é uma mistura tão grande, e eu penso que a leitura é isso, um paradoxo muito 
grande, ao mesmo tempo que tu estás lendo, um ato que talvez te dê a impressão que é solitário, tu 

estás muito acompanhado de muita gente e de muitas coisas, e querendo ou não, provocando muitas 
outras coisas. Eu acho que é um paradoxo muito grande e de difícil conceituação assim, para mim, 

fechar um conceito. 

A leitura do texto [  Literatura: “Dom Quixote de la Mancha”] e o encontro com as 

outras leitoras ressoa em Marcela: o que é ficção e o que é realidade?  [  Antítese: a ficção que 

é realidade]. Isso não lhe está claro.  

Um texto literário é ficcional, não tem compromisso com a realidade, por mais realista 

que seu discurso possa parecer. Dirá Barthes (1999, p. 65): “o real romanesco não é exequível”. 

Na escrita de um texto, como Dom Quixote de la Mancha, lugares, personagens históricos 

emergem de passagem, como uma obra de arte em um cenário para dar um peso de realidade 

(BARTHES, 1999) e isso ocorre para ampliar as possibilidades de jogo entre este e o leitor. 

Eco (2003), ao discorrer sobre o tema, dirá que o mundo da leitura do literário nos oferece um 

modelo imaginário de verdade em um universo no qual o leitor é testado sobre seu sentido de 

realidade. Um leitor que se deixa levar pelo discurso do texto não estará preso no seu próprio 

mundo imaginário? Por outro lado, os personagens dos textos literários tornam-se 

coletivamente verdadeiros (ECO, 2003), pois deles emerge uma passionalidade que reflete 

nossa humanidade e pela qual o leitor, por processos de identificação e projeção, lhes dá vida, 

os torna real. E tudo isso faz parte do jogo literário que o leitor é convidado a jogar e a 

experienciar  na leitura. 

Marilyn entra na discussão: 

(270b) Eu acho que ela [a leitura] é um ato solitário porque você tem que se recolher para fazer 
aquela leitura e dialogar. É solitário se você entende que o diálogo que você faz com o narrador é um 
diálogo que você lê a fala dos dois. Mas, na verdade, é solitário, mas é um diálogo, porque tem você, 
enquanto leitor, e tem o narrador que está ali te contando a história. Mas, você precisa estar sozinho 

dialogando com esse livro. 
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 Emerge da narrativa de Marilyn uma leitura solitária [  “ler”: 55: um ato solitário] que 

faz um diálogo com o narrador [  Paradoxo: diálogo em uma leitura solitária].  Ressoa em 

Marilyn a leitura na relação do leitor e o texto, mas Clarissa traz outro elemento à discussão: 

(271b) Você falando eu me remeto assim é solitário o ato de estar eu e o livro, objeto. E, ao mesmo 
tempo, não é. É um estar entre muitos, porque você entra na história; então, nesse ponto, que a 

Marcela diz “é complexo”. É complexo por esse sentido. É solitário porque estou eu e... 

 Alargando as possibilidades, Clarissa traz que é o texto que dialoga com o leitor, não a 

obra, o livro [  “ler”: 56: o texto dialoga com o leitor]. E, como relação com o texto, o leitor 

está entre muitos, pois está entre entidades literárias (ECO, 2003) que incorporam hábitos 

culturais, disposições sociais, dilemas morais que dialogam com o leitor. Entretanto, um texto 

também é uma pluralidade de outros textos que, por transporte (BARTHES, 1999), viajam de 

um texto a outro, por isso encontramos Cervantes em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis; no Soneto da loucura, de Carlos Drummond de Andrade; em Os três 

mosqueteiros, de Alexandre Dumas, entre muitos outros. 

Marilyn, diante das palavras da colega, repensa as suas:  

(272b) É solitário, mas é solidário. Por quê? Porque, a partir do momento que você saiu daquele 
diálogo íntimo com a obra, você vai começar a fazer que nem o rapaz ali [do filme], você vai jogar a 

obra no outro. Viu Albert Camus, não sei o quê... aquilo incorpora em você e a partir do momento que 
a leitura encarnou, ou como dizia, outro autor disse (que eu não me lembro agora)... 

 A leitura do literário, como já nos revelou Eleonora (73a), pode ser uma solidão 

partilhada, em uma rede de possibilidades entre o leitor e o texto, o outro e consigo. E esse 

encontro, entre leitoras do literário, possibilitou para Marilyn repensar sobre o tema e 

(re)elaborar seus saberes a partir da escuta do outro e do fragmento do filme que assistiu                 

[  “ler”: 57: a leitura é solitária e solidária]. Repercute a reação do personagem do filme diante 

de um texto [  Literatura: Albert Camus] e ressoa o que ocorre após a leitura: 

(273b) e que a Professora assume esse autor e usa isso muito, ele... “estou encharcada com a obra”, 
ela sempre brincava com a gente. Estamos encharcados, isso é de um autor, que eu não me lembro 

quem é, que ela usa. E aí aquilo incorporou em você, então a tua fala, o teu pensamento, a tua 
discussão, passa a incorporar aquele discurso que estava no livro. 

 Ressoa em Marilyn um autor que sua professora cita, e que ela se recorda: um leitor 

imerge no texto e dele sai “encharcado”. E acrescenta ser um discurso incorporado na fala, no 

pensamento, nas discussões [  encharcado]. Em nossas análises, percebemos que esse 

“discurso incorporado” se encontra destacado na Voz da Empiria. São as referências que o leitor 
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traz de autores, de livros lidos, de passagens que cita e que repercutem de seu encontro com a 

leitura. Marilyn busca exemplificar a afirmação de sua professora: 

(274b) Por isso que eu não sei, eu vi agora aqui na apresentação da Janete, é uma coisa muito 
verdadeira, eu me vi ali, porque teve um tempo assim que eu era fanática por Cecília Meireles, 

Manuel Bandeira e Carlos Drummond. Eu lia eles assim incessantemente. E a Clarice [Lispector], e 
eu aí eu me dei conta... e eu escrevia muito porque eu era ghostwriter do meu pai, que era prefeito e 

não só ele, várias pessoas pediam para eu produzir discursos. E aí, eu notava que, quando estava 
escrevendo, depois quando eu relia e dava para a pessoa ler o discurso que eu tinha produzido, que 

eu repetia o modelito, tanto a Clarice quanto a Cecília... 

 Lembrando-se do tempo em que escrevia discursos para o pai, considera que reproduzia 

o estilo de seus autores preferidos [  Literatura: Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade]. A leitura como condutora do desejo de escrever (BARTHES, 2012), 

não necessariamente como o autor escreve, mas para sentir o prazer que o autor tem ao escrever 

e o desejo de ser amado, como o autor, por aquilo que escreve [  ser amado].     

(275b) elas usam sempre uma sequência de três, por exemplo; “Eu não tinha essas mãos, assim 
calmas, assim tristes e tão vazias”, “eu não tinha esse coração tão fechado, tarãrã — três”. A Clarice 

Lispector, a mesma coisa. Ela usa sempre três substantivos, ou três adjetivos, aquilo ali está no 
discurso delas. A partir do momento que eu fui produzir o meu discurso eu me contaminei com aquilo, 

e isso também é encharcar. Eu não sei, você [Janete] disse algumas coisas que me crê [sic] que era 
isso que você queria dizer. O quanto que aquele autor encarnou em você e modificou, tanto a sua fala 

quanto a sua escrita, ou melhor dizendo, o seu discurso, segundo Bakhtin. 

 Marilyn narra como entende o estilo da autora que lia [  Literatura: Clarice Lispector] 

e ressoa que “estilo” tem o sentido de forma, a forma como o autor escreve e que ela busca 

produzir [  reproduzir] e pelo qual se sente “contaminada” [  afetamento]. Essa maneira de 

compreender o termo “estilo” leva para um sentido que contrapõe forma ao fundo, isto é, a 

forma (estilo) vista como uma vestimenta, um aparato de ordem decorativa, que esconde o 

fundo (a verdade) do discurso (BARTHES, 2012).  No fazer uma experiência com a leitura do 

literário, o leitor busca desvelar a pluralidade de sentidos (as vozes que emergem, como estão 

justapostas, mescladas, superpostas e se trançam) que tecem o texto; portanto, o texto não é 

uma composição binária entre fundo e forma. Emerge na narrativa de Marilyn a leitora que lê 

procurando o estilo, o enredo, o que nos indica que entra no texto mais pela razão que pelo 

sensível, ou seja, ela racionaliza o texto, diferentemente dos outros leitores que se apresentaram 

nesta pesquisa.  

Marilyn ressoa ainda um sentido de leitor “encarnado” que modifica a forma de falar de 

escrever e completa se referindo a um sentido específico do termo “discurso” [  Teorias da 

Literatura: Bakhtin]. Contudo, entendemos, nesse fazer que atravessa o leitor, o que lhe encarna 
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são saberes sensíveis que ampliam sua maneira de se relacionar, não como modificação, mas 

transmutação (BARTHES, 2012), que faz surgir uma nova maneira de ver a vida.   

As narrativas de Marilyn foram nos deixando inquietas. Seria Marilyn uma leitora do 

literário que lê pela razão, cujos sentidos parecem não serem afetados? A leitura do literário 

emerge mas não pelo viés estético e estésico. Como compreender esse fato?   

 

Retalhos 

 Clarissa reflete sobre a posição da colega: 

(276b) Tem um poema da Cora Carolina que fala que a gente é feito de retalhos, então aí você 
falando das várias obras que você leu, então a gente vai incorporando um pouquinho de cada um. 

Tem um autor que te marca, que tem uma frase que consegue... eu, eu sou muito disso. Canceriana é 
muito disso. 

 Clarissa busca na poesia [  Literatura: Cora Coralina] um sentido para as palavras de 

Marilyn: o leitor é feito de retalhos dos textos que leu [  fragmento]. A leitura do literário 

como parte do leitor-sujeito que se (re)constitui a cada nova leitura [  (re)constituição]. Ressoa 

em Clarissa um elemento sensível afetual em que faltam as palavras...  

(277b) Às vezes, a gente não consegue expressar, mas tu estás lendo ali “poxa, é exatamente isso que 
eu estou sentindo”. Isso acontece muito comigo. Eu copio aquela frase, eu jogo numa gaveta, eu jogo 

dentro de um livro. Agora esses dias, até achei um livro com uma frase de... de quando eu era 
solteira. Nossa, esse papel estava amarelo. Mas, aí traz aquela imagem do passado. Então, lendo o 

poema da Cora, eu lembrei disso. Os retalhos que a gente é; uma colcha de retalhos mesmo. 

A leitura do literário nomeia o que até o momento do encontro era inominável                      

[  desconhecido]. Nesse sentido, repercute da narrativa de Clarissa que o encontro com a 

leitura pode não ser experienciado no momento. Clarissa (re)encontra-se com a leitura no papel 

que estava amarelo [ Enigma 6: (explicação): fragmentos de um livro guardado]. Alguns 

fragmentos de leitura vagueiam em nós, como retalhos de sentido que aguardam um novo 

convite, um novo encontro, entrelaçando-se, entremeando-se. Esses retalhos podem 

reencontrar-se em outros textos ou em uma releitura, que iluminados por esse (re)encontro 

tomam sentido, denominam emoções, possibilitam ao leitor sofrer a experiência, constituir a 

colcha de sentidos. 

E Marilyn repercute com outro texto: 

(278b) Gerard Genette, Palimpsestes: Não existe originalidade, o que existe é criatividade; você dizer 
de novo o que já foi dito, de forma diferente. 
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Ressoa na narrativa de Marilyn sua interpretação de um dos críticos do campo da 

literatura [  História da Literatura: Geralde Genette: Palimpsestos]. Dizer de novo o que já foi 

dito, de forma diferente é desvelar na leitura um novo sentido, nomeá-lo e, assim, o sentido tem 

um novo nome, que chama outros nomes e formam um novo conjunto que pretende de novo 

que se nomeie, e assim, ao nomear... ao denominar... ao voltar a nomear... o leitor vai tecendo 

o texto e tecendo os sentidos de seu vivido... e vivendo... 

Ao voltarmos a questão de como as leitoras chegaram aos textos que tanto as tocaram e 

as constituíram como leitoras do literário, Matilda narra: 

(279b) Esse aqui eu cheguei por indicação. Por obrigação [gesticula aspas], digamos assim, mas foi 
uma obrigação que foi como um presente, porque... Obrigação porque este... do vestibular. Eu tive 

que fazer um trabalho na escola, então eu tinha que ler. Mas foi um presente porque me encantou, me 
descontruiu ao mesmo tempo; então encaro ele como um presente. 

Matilda ressoa uma leitura paradoxal que, ao mesmo tempo, foi obrigação e fruição          

[  Paradoxo: leitura por obrigação/por fruição] que lhe chegou por indicação da escola para o 

vestibular[  Enigma 10: (conclusão) o encantamento pelo texto], que teve uma função 

tarefeira, mas que encantou e a possibilitou descobrir-se [  “ler”: 58: é um presente]. Matilda 

assim nos esclarece como despertou para a leitura, enigma iniciado na lexia 25b [  Enigma 4: 

(conclusão) uma indicação da escola que foi como um presente]. E continua: 

(280b) Mas hoje, é difícil; eu... eu estou saindo do mestrado agora, estou saindo com uma outra 
cabeça como leitora; muito mais crítica e muito mais seletiva no que vou ler. Antes era muito fácil eu 
me encantar por uma capa, por uma resenha que eu vi... na internet; por indicação. Hoje eu sou mais 

crítica. 

Ressoa, desse modo, uma leitora que foi atravessada por vários textos, literários e 

acadêmicos, que a deixaram mais crítica, mais seletiva com suas leituras. Não são mais as 

capas, o deleite, as resenhas e as indicações que a atraem [  crítica], ela busca a fruição. Os 

sentidos foram ampliados pelos saberes que emergiram das experiências e a constituíram a 

leitora que considera ser hoje e que busca outros saberes... 

(281b) Hoje eu vou atrás, eu vou tentar saber um pouco da história desse livro; quem é o autor; o que 
que ele já escreveu. Então muda um pouco o foco. Apesar de que a minha vontade... quanto mais eu 
conheço a literatura, mas eu quero ler bons livros, essa é a minha vontade. Quero ler bons livros, 

quero muito ler os clássicos, [por]que eu conheço... eu me sinto muito leiga ainda, nesse sentido de 
ler os bons livros. 

Matilda busca os livros porque tem desejo de ler bons livros, porque se sente leiga ainda 

[  insciente] e quer descobrir mais coisas [ Enigma 7: (explicação) sente-se leiga, busca 

conhecer mais]. E, em seguida, nos narra o que são “bons livros”: 
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(282b) Livros de fruição [risada]. Mas livro que vai... que eu sei que vai me despertar de alguma 
maneira, que não vai ser um livro que eu vou ler simplesmente “ah, mais uma história”. Exatamente, 

quero um livro que me desconforte, que me tire da zona do conforto, que me faça pensar na minha 
vida e ao mesmo tempo me reconstruir; quero livros difíceis, talvez; acho que essa é a palavra. 

Repercute, assim, que o leitor encarnado busca uma leitura fruitiva que desperte algo 

em si, que desconforte, que o tire da zona do conforto, que o faça pensar e que o reconstrua. A 

esses livros ela denomina livros difíceis. Difícil não porque tem uma escrita rebuscada ou 

porque falta-lhe outras leituras para compreendê-lo, mas porque lê-lo significa revolver crenças, 

valores, sentimentos, emoções que a tiram de sua zona de conforto, a fazem refletir e questionar-

se. E, assim, Matilda revela-nos seu outro enigma, iniciado na lexia (37b): a leitura do literário 

como possibilidade de autoquestionamento. [ Enigma 7: (conclusão) para compreender-se]. 

Ressoa, para Matilda, que fazer uma experiência a partir da leitura do literário é a possibilidade 

que o leitor tem de compreender-se. 

Clarissa, ao ouvir a colega, reflete sobre sua relação com o livro: 

(283b) o livro da Professora fala uma frase uma vez que eu nunca me esqueço; é “o livro que você tá 
lendo, você tira o olho, e aí tu começas as digressões”, são nossas, não são por causa do livro e tu 

tiras os olhos e... e eu fiquei pensando “mas como você tira o olho”? E lendo o Dom Quixote eu tiro o 
olho direto da obra. Você [apontando para a pesquisadora] falou “como eu cheguei na biblioteca”? 

O colégio... eu estudava num... fazia magistério; [eu tinha] quinze anos e o colégio reformou a 
biblioteca. A primeira biblioteca nunca chamou atenção; mas a segunda... era linda, gente; toda 
arejada, decorada, e os livros foram colocados numa forma diferente, e eu entrei. Entrei e pensei 

“vou pegar alguma coisa para ler, não vou entrar só para olhar”, e foi onde eu encontrei a Átila, foi 
lá. 

Ressoa em Clarissa a lembrança da frase da professora e sua compreensão                              

[  compreender]. O sentido de tirar o olho que não ficou claro quando leu no primeiro 

encontro com o termo, no encontro com outro texto torna o sentido mais claro, tira-se o olho 

da obra. E olha-se para onde? Olhamos para dentro de nós, como descreve Matilda, em busca 

de compreendermo-nos ou para encontrarmos outros textos já lidos e, assim, desvelarmos novos 

sentidos, como nos narra Clarissa ou para interrogarmos sobre nossa própria leitura, como 

sugere Barthes (2012). São infinitas as possibilidades que o tirar o olho da leitura nos oferecem, 

e são nesses momentos que somos atravessados pela experiência. 

Espaço propositor 

Repercute também na narrativa de Clarissa que a biblioteca foi a primeira mediadora do 

encontro dela com os livros [  Literatura: Átila] de literatura [ Enigma 6: (explicação): a 

biblioteca como mediadora de encontros]. Ela afirma que a biblioteca reformada lhe chamou 
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atenção e, depois de estar nela, ela necessitava de uma justificativa para ter entrado e, só então, 

escolher um livro [  subterfúgio]. E continua... 

(284b) E depois daquele dia eu não parei mais de entrar na biblioteca. O novo formato da biblioteca, 
a acessibilidade que ela oferecia para nós estudantes que eu não tive lá no Ensino Fundamental, que 
chamou minha atenção; como leitora mesmo. Mas não foi por indicação de professor que eu entrei lá 

— curiosa; curiosidade. 

Ressoa, assim, o espaço propositor. Foi o espaço da biblioteca toda arejada, decorada, 

com os livros organizados numa forma diferente, com um novo formato que instigou um 

elemento sensível lúdico em Clarissa: a curiosidade. É o espaço convidativo, propositivo que 

atrai Clarissa aos livros, e o enigma iniciado na lexia (32b) se revela. [ Enigma 6: (conclusão): 

um espaço propositor]. O espaço propositalmente pensado de incentivo à leitura provoca 

aqueles que por ele passam a adentrar e, dentro, há a possibilidade do encontro, como na Rede 

de Elásticos de Lygia Clark que possibilita o encontro do sujeito com a arte e com outros 

sujeitos, uma biblioteca pensada como espaço propositor possibilita encontro de leitores com 

outros leitores e estes com a leitura. O fazer uma experiência com a leitura ocorre em um campo, 

como nos instigou Heidegger (2011), e a biblioteca como espaço propositor pode ser um desses 

campos de encontro. 

Devir... 

Marcela repercute desejos de leituras futuras... 

( 285b) eu, neste momento, ainda estou no curso de leituras de mestrado e de doutorado; ainda estou 
lendo o que está sendo indicado, inclusive, para cumprir o que tem para cumprir aqui dentro; mas eu 
saio daí agora pensando assim, as minhas escolhas são, por algumas indicações, pelo o que a gente 
ouve, e conversa no seminário, nas conversas [com outras pessoas], mas eu quero perseguir alguns 

autores como a Clarice Lispector, e ler também algumas coisas. 

Marcela ressoa o desejo pela leitura do literário ainda adiado pelos afazeres do 

Doutorado [  Formação: Pós-Graduação], e os textos lhe chegam por indicação a partir de 

conversas com os colegas. E repercute o desejo de ler um autor específico [ Literatura: Clarice 

Lispector]. Repercute, ainda, uma leitora que busca espaços na vida para a leitura do literário, 

diferentemente do leitor encarnado que a leitura e a vida estão imbricadas, inseparáveis, são 

complementares.  

A leitura do literário, quando experienciada, é como um abraço amoroso que une o leitor 

e a vida, acalenta e protege em momentos difíceis ou aperta e dói provocando o leitor a pensar 

sobre as agruras da vida. Não há para o leitor encarnado horário determinado para o encontro 
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com a leitura do literário, pois ela está em si, fragmentos dela borbulham no seu dia a dia, nas 

pequenas coisas que vê e sente. E como ela o nutri, a ela ele recorre sem tempo demarcado. 

E as palavras de Marcela despertam as de Clarissa: 

(286b) Ah, eu também. Eu me propus doze meses com Clarice, o ano que vem. 

O que Marilyn adverte logo em seguida: 

(287b) Cuidado, cuidado. Eu tive uma aluna que meio que saiu da casinha. Não pegue os romances. 

Marilyn repercute um tema que já discorremos no Caderno anterior com Alice (117a): 

o leitor e a loucura [  “ler”: 59: ler enlouquece?]. Para alargarmos um pouco mais as 

possibilidades já discutidas sobre o tema, trazemos Mangel (2004) que nos relata como o leitor 

foi historicamente ligado a um louco que, cercado de livros, se distancia da realidade; ou um 

“intelectual louco”, que, por se considerar melhor que os outros, se encastela em seus livros. 

Esses estereótipos são perigosos, pois ocultam uma crítica moral ou social para restringir a 

leitura que é, por princípio, libertadora, criadora e agregadora, como nos relatam as leitoras da 

pesquisa.  

A leitura fruitiva não nos afasta das tensões cotidianas, pelo contrário, ela nos faz senti-

las com mais intensidade; e, ao senti-las e ao nomeá-las, as compreendemos e nos apropriamos 

das coisas da vida, como nos narrou Matilda. Ao mesmo tempo, atua como refúgio, não para 

nos isolarmos do mundo a nossa volta, mas como um ato de resistência contra as adversidades 

da vida, como vemos nos depoimentos descritos por Petit (2012). Tratar o leitor do literário a 

partir de um estereótipo é buscar controlá-lo e, assim o fazendo, controlar suas possibilidades 

de atuação. 

Marcela reflete sobre as possibilidades de leituras futuras... 

(288b) Eu queria perseguir um pouco a Clarice e a Virgínia Woolf; eu queria perseguir mais um 
pouco. 

Marcela deseja perseguir autoras [  Literatura: Clarice Lispector e Virginia Woolf], o 

encontro que teve com essas autoras não parece tê-la satisfeito [  saciamento]. 

Já Matilda destaca outra maneira que escolhe suas leituras: 

(289b) Isso também influencia nas minhas escolhas, aquele autor que eu conheci, algum livro de um 
autor que fez uma diferença, que me impactou, me faz ir em busca de outros livros dele. Então a gente 
teve o seminário com a Clarice, com a Virgínia, Machado de Assis, então são os autores que depois 

que passar esse turbilhão de Mestrado que eu quero conhecer mais. 

Repercutem os textos de autores que leu no seminário de literatura [  Literatura: 

Clarice Lispector e Virginia Woolf, Machado de Assis] como aqueles que influenciarão suas 
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escolhas futuras, mas o que ressoa é o impacto que essas leituras lhe provocaram [  impacto]. 

São desejos também adiados em função do turbilhão da vida. 

Marcela relembra outro autor: 

(290b) Mas um que seria o Guimarães Rosa. 

 Marcela relembra outro autor que gostaria de ler [  Literatura: Guimarães Rosa] e 

Clarissa rapidamente intervêm: 

(291b) Mas é por influência, não é. A gente vê a professora, ela se estufa quando ela fala do 
Guimarães Rosa. Eu nunca li um livro, nem um livro do Guimarães Rosa. Vergonha. 

 Clarissa repercute o leitor que escolhe suas leituras por influência da autoridade de uma 

professora [  influenciada]; no entanto, mais do que influência, o que ressoa é a paixão da 

professora que estufa quando fala do livro [  paixão do outro]. Repercute também as leituras 

não realizadas, aquelas que ficam na lista da memória para um dia serem resgatadas e realizadas 

[  desejo adiado]. 

 Marilyn sugere uma opção para Clarissa conhecer o autor dos seus desejos: 

(292b) Não precisa ser... não vamos aí pegar o Grande Sertão: Veredas, basta um continho. Ela 
[apontando à Marcela] leu tudo. Foi uma das únicas. 

 Para Marilyn, um conto do autor já é suficiente para conhecer um autor [  “ler”: 60: 

ler por filiação].  Entretanto, fazer uma experiência a partir da leitura do literário é com o texto 

e não com o autor, pois lemos o texto e não a obra como já tratamos neste trabalho; e, assim, 

cada texto é uma possibilidade de encontro diferente, mesmo que seja de um mesmo autor. 

Marilyn narra as dificuldades em indicar livros: 

(293b) Bom, eu enfrento hoje uma séria dificuldade pelo seguinte: tendo em vista que eu tenho uma 
leitura assim... um repertório bom e eu tenho que escolher livro para os outros, então eu acho isso 
hoje uma dificuldade, porque eu tenho o projeto de formação de leitores que eu vou escolhendo os 

livros para os alunos desde 2010 no PIBID, e eu sempre fiquei com a missão de escolher os livros. E, 
às vezes, a gente acerta; às vezes, a gente não acerta tanto. 

 Repercute da narrativa de Marilyn a dificuldade do mediador em indicar leitura, que, 

segundo ela, faz parte de seu trabalho como professora formadora de leitores [  desafio]. A 

constatação dá-se porque a leitura é muito particular – o que provoca um leitor pode não 

provocar outro, pelos diferentes motivos que tratamos até agora. E Marilyn continua... 

(294b) Mas, o que eu noto é que oferecer esses livros aos alunos sempre dá um resultado muito bom, 
mesmo que num momento “você é louca de pedir Primeiras Estórias para um 9º ano de uma escola 

pública”. Uma loucura maravilhosa que foi. Um ano eles ficaram lendo no 9º ano. Em compensação, 
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na outra turma que quem rejeitou o livro foram os alunos bolsistas, que fazem Letras. Eles não 
queriam Guimarães Rosa. 

 

 Opções 

 Repercute, nesta lexia, o que tratávamos anteriormente, em cada grupo de leitores 

emergiu elementos sensíveis diferentes de prazer e rejeição a uma mesma leitura [  Antítese: 

prazer/rejeição pela mesma leitura].  E Marilyn tem uma hipótese sobre isso: 

(295b) Então, aí o trabalho não vai, porque se você não estufa o peito para falar do autor, como é que 
você vai convencer o outros? Ela [referindo-se ao trecho do filme] leu Camus para um lixeiro. Um 

tosco. Um operário. E então é difícil isso para mim. Agora, eu já estou pensando no que eu vou pedir. 
Eu parti de Machado de Assis, foi um ano; aí agora ano passado foi Guimarães Rosa... 

 Ressoa em Marilyn professora a filiação [  Literatura: Guimarães Rosa, Machado de 

Assis] como um componente importante para mediar o encontro do aluno com a leitura e 

repercute sua dificuldade em ler para aquele que não quer, como a leitura [  Literatura: Camus] 

que é apresentada no fragmento do filme que assistiu... 

(296b) e agora tendo em vista essa dificuldade que os alunos do curso de Letras têm para ler, eu disse 
“tá, então me venham aí com sugestões do que que vocês acham que seria bom para os alunos 

lerem”. Aí eu vou sentir deles o que que é ler para eles, na verdade. Muito bem, então esse foi um 
impasse no projeto de extensão PIBID. 

 A dificuldade de Marilyn na formação de leitores acentua-se porque nela ressoa a leitura 

da obra e não do texto [  “ler”: 61: ver o texto como obra], o que dificulta e restringe as 

possibilidades de mediação, pois a obra não é aberta, não é plural (BARTHES, 2012). Ao 

mesmo tempo, Marilyn narra-nos outro espaço em que a leitura frui:    

(297b) Aí eu tenho o outro, o outro programa que é, no caso, O Clube do Livro. Esse é interessante 
porque são várias pessoas e já cada uma sugere um livro. Então, nós tivemos ótimas sugestões e 

sugestões, que, para mim, foram horríveis assim, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que toda 
leitura é válida. Barthes diz isso “ou me contenta, ou me irrita ou”...? 

 Ao refletir sobre sua vivência com outro grupo de leitores [  Social: Clube do livro], 

repercute a resposta a seu próprio dilema. Ao relembrar um autor que leu [  Teoria da 

Literatura: Barthes], ela afirma que a leitura não precisa agradar, ela pode ser horrível e mesmo 

assim ser válida [  Paradoxo: leitura horrível que é válida].  E, ainda, ao relembrar outro texto 

que leu no mesmo grupo... 

(298b) Então, mesmo aquele do japonês maluco lá, de 500 páginas, eu li aquele negócio, ou ler livro 
que já tá muito ultrapassado, que eu já li há muitos anos, como a gente leu aquele, era “O Coma”? 

Um livro que eu já tinha lido lá de... do... ah não! É “1984”. Eu dava todo ano no curso de 
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Administração que eu dava aula para eles lerem, por causa do Big Brother, então aí tem que ler o 
“1984”. Aí levar no Clube do Livro, aí eu pego aquele livro “meu Deus do céu”, que eu já... não 

tinha graça para mim. Muito bom. 

 A vivência de compartilhar leitura com outros leitores [  Social: Clube do livro] 

possibilita a Marilyn encontrar leituras que considera ultrapassadas, reencontrar leituras que já 

havia lido há muitos anos, que já havia indicado para seus alunos, que não tinham graça para 

ela. Será que o fato de Marilyn não ser afetada pelas leituras não está relacionado com seu olhar 

técnico para a leitura? A participação no clube do livro surge como possibilidade de encontro 

com a diversidade de gostos literários e formas de fruir o texto longe do seu ambiente de 

trabalho [  diversidade]. Dessa participação, também surgem descobertas... 

(299b) Mas, em compensação, o Clube de Leitura me despertou para autores, alguns que eu 
tinha sugerido, os portugueses, Valter Hugo Mãe, etc. Eu já lia com os alunos ali no primeiro 

ano de Letras. Mas outros que eu não conhecia e eu adorei. 

 Ao mesmo tempo que na leitura compartilhada com outros leitores lhe traz leituras que 

não tinham graça, propicia que apresente aos colegas autores que eles desconheciam [  

Literatura: Valter Hugo Mãe]. Isso lhe traz um elemento sensível lúdico: o prazer de levar a 

novidade para o outro [  realização], a possibilidade de conhecer novos autores e o reencontro 

com o prazer estético na leitura.  

 Marilyn também repercute a relação entre ela e o marido por meio da leitura: 

(300b) Então, e eu tenho uma outra coisa, eu tenho que arrumar para o meu marido ler, e o meu 
marido gosta de ler tudo que eu acho assim que... que é o best-seller. Ele continua com best-seller. 

 Marilyn ressoa um olhar carinhoso para com os leitores que encontra. Com o marido 

que sabe gostar de best-seller, sua preocupação é encontrar livros desse gênero [  cuidado 

com o outro]. Todavia, há de destacar-se que o mediador de leitura que acompanha o leitor 

exerce um papel importante de desafiar aquele que medeia buscando estratégias de incentivo a 

novas leituras, diferentes gêneros literários. 

 Marilyn repercute uma leitora ativa que busca novos encontros: 

(301b) Mas, eu acho assim que participar, agora eu fui convidada para participar de um outro clube 
de leitura, eu não sei qual vai ser o tipo de leitura, é um outro grupo de pessoas e eu acho que isso é 
muito bom porque ali vem então sugestões, que as pessoas são diferentes, as ideias são diferentes, e 
as sugestões são diferentes, mas todos gostam de ler. Também é muito interessante. Então, eu tenho 

feito dessa forma. 

 Ao diversificar suas relações, Marilyn diversifica também a maneira como encontra os 

textos que lê e que indica e, novamente, responde a seu dilema anterior, as pessoas são 

diferentes, as ideias são diferentes, as sugestões são diferentes, mas todos gostam de ler                 



209 
 

[  diversidade], quando a leitura acontece como encontro, e o leitor, pelo desafio, incentivo 

ou desejo, propõe-se a ler. E Marilyn complementa: 

(302b) Às vezes, eu vou passear também na...eu tenho uma amiga que é de Dourados, mas ela vem 
para cá de vez em quando e ela me tem como referência para sugestão de leitura, mas ela é uma 

leitora assim como o Bruno, Sabe? Então, nós vamos lá na livraria e eu sugiro aqueles lá do Clube e, 
às vezes, eu começo a passear e aí eu olho o livro assim, às vezes, pela apresentação, que... eu leio um 

pouco e escolho ali. Além desses que a gente tem que ler de uma forma, então que eu tenho que ler 
três por obrigação. Que é o do Clube do Leitura. É uma obrigação boa. O Clube de Leitura, o projeto 

PIBID. Então... 

 Repercute ainda diferentes formas possíveis do leitor encontrar o texto: por meio do 

professor que indica livros pela filiação e que são bem ou mal recebidos pelos alunos; as leituras 

indicadas a partir do encontro de um grupo de leitores que traz prazer e desprazer, com a amiga 

em passeios por livrarias; a indicação que passa de um grupo para outro, de forma a ampliar as 

possibilidades de encontro com a leitura.  

 Contudo, a leitura ressoa em sua narrativa como uma obrigação. O que podemos inferir 

é que emergiu nas narrativas de Marilyn, durante esse encontro, a leitora professora de 

literatura. A relação amorosa com a leitura parece que se diluiu na obrigação. A leitura do 

literário emerge em si, não pelo viés da fruição, mas, sim, pelo lado técnico, funcional; uma 

leitura para saber literatura, para ensinar literatura.  

  Como destacamos no início do Caderno de Viagem I, o ser é multifacetado, no 

momento do encontro não se apresenta em sua totalidade, e, assim como a estátua de La 

Comédie Humanie, Marilyn revelou-nos uma faceta de si. O que cabe em Marilyn só ela 

conhece e escolhe a quem revelar. Ela foi afetada pela leitura do literário, como narrou nas 

lembranças com o pai, com os professores... talvez o fato de há muitos anos ter como objeto de 

trabalho a leitura a fez repercutir, nesse momento, mais o seu trabalho que seus encontros com 

a leitura. E se, como diz Rosa (2006, p. 69) nas palavras de Riobaldo, “no viver tudo cabe”, 

resta-nos, quem sabe um dia, um outro encontro... novas descobertas... 

 Com as reflexões sobre as narrativas de Marilyn, chegamos ao fim deste Segundo 

Caderno. Nele, pudemos discutir a importância da leitura que ocorre na relação com o outro e 

que, pela mediação, seja de um professor, de um colega, seja de um espaço propositor, promove 

encontros, que constituem redes de possibilidades para o fazer uma experiência a partir da 

leitura do literário. Assim sendo, a seguir, apresentamos o mapa das vozes da narrativa de cada 

leitora que emergiram no texto-leitura. 
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5.2 MAPAS DAS VOZES DAS NARRATIVAS 

A seguir, apresentamos os mapas das vozes das narrativas de Marcela, Marilyn, Matilda 

e Clarissa. Assim como os mapas do caderno anterior, os mapas encontram-se separados por 

leitora e as vozes identificadas por seu símbolo e seguidas do número da lexia e de letra 

minúscula que indica onde encontrá-las no texto. Lembramos que as vozes do Símbolo, da 

Empiria e da Verdade são apresentadas segundo a ordem em que aparecem na narrativa da 

leitoras. Já as vozes da Ciência e da Pessoa, organizamos em ordem alfabética para colaborar 

com nossos leitores na busca de um termo ou um sentido específico.  
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5.2.1 Marcela 
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5.2.2 Marilyn 
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5.2.3 Matilda 
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5.2.4 Clarissa 
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6 CADERNO DE VIAGEM III: OS LEITORES ALUNOS E EGRESSOS DA 
GRADUAÇÃO DA UNIVALI  

Figura 11 - Salão dos espelhos 

 
Fonte: Site oficial do Palácio de Versalhes43- 2018. 

 

 Antes de iniciarmos o nosso terceiro caderno de viagem, propomos a nossos leitores um 

Convite à atenção44. Sugerimos que assistam aos dois vídeos que disponibilizamos, atentando 

a alguns detalhes que descrevemos a seguir.  

 O primeiro vídeo, denominado Un jour à Versaille (clicar no link ou acessar pelo celular 

o QRCode a seguir, direcionará o leitor para a página da internet que foi 

postado o vídeo), leva-nos para além mar, para a Europa, mais precisamente a 

vinte quilômetros de Paris. Sugerimos que o leitor o assista em um ambiente 

calmo, atento aos sons que vão borbotando, deixando-se fisgar pelas imagens, 

observando os detalhes, imaginando-se naquele espaço. Que sons ouve? Que lembranças lhe 

trazem? Que cores lhe despertam a atenção?  Que sensações emergem? É um espaço de medo? 

De calma? Consegue imaginar os aromas? Pensando que o rei da França Luís XIV mudou-se 

                                                 
43 Imagem disponível em: http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/galerie-glaces#la-galerie-
des-glaces. Acesso em: 20 set. 2018. 

44 Os passos sugeridos a seguir foram baseados no material pedagógico “Convite à atenção”, fornecido pela 
organização da 33ª Bienal/SP de Artes disponibilizados aos educadores que visitaram a exposição. 
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com a Corte e o Governo para esse espaço em 1682, como imagina que foram a sensações das 

pessoas ao adentrarem em suas dependências? Que vestígios de emoções ainda é possível 

encontrarmos lá? 

 Agora voltemos ao Brasil, destino Minas Gerais, a partir de outro vídeo, Caminhos das 

artes – berço do Barroco Brasileiro e seu apogeu com Aleijadinho (clicar no link ou acessar 

pelo celular o QRCode a seguir, direcionará o leitor para a página da internet que foi postado o 

vídeo). Esse vídeo, elaborado pela TV Senado e publicado em 2014, exibe uma 

exposição, cujo curador, Marcelo Coimbra, nos apresenta seu objetivo. Nesse 

vídeo, instigamos nossos leitores a se aterem nas obras apresentadas. Alguma 

lhe atrai? Volte o vídeo e se detenha aos detalhes... Percebe o que lhe chamou 

atenção? Percebe seus entornos? E seu movimento? Consegue imaginar outro lugar onde essa 

obra estaria? Se fosse possível fazer uma pergunta a ela, qual seria? E se fosse ela a lhe 

perguntar? Estas obras remontam também os séculos XVII e XVIII. Que impacto, nosso leitor 

imagina, que tiveram nas pessoas da época? 

 Esses dois vídeos retratam obras da Arte Barroca, período que ocorreu entre o final do 

século XVI e perdurou até o século XVIII, inicialmente na Itália, mas se expandiu por toda a 

Europa e chegou ao Brasil (BAZIN, 2010; MACHADO, 2010). No primeiro vídeo, é 

apresentada uma grande obra arquitetônica barroca: o Palácio de Versalhes, na França, que 

expressa, para algumas vertentes que se dedicaram a compreender o Barroco, o poder 

absolutista da época; e, no segundo, peças que representam o Barroco Brasileiro, em especial, 

as obras de Aleijadinho, que, para outras vertentes, refletem a relação do Barroco com o 

movimento de Contrarreforma iniciado na Europa a partir do século XVI. 

 Há outras vertentes, em uma linha menos histórico-cultural, que buscaram compreender 

o Barroco por sua forma artística, destacando-o como um movimento pictórico que se apresenta 

por meio de formas abertas, exprimindo-se em profundidade, em uma unidade indivisível e de 

clareza relativa, cujo espaço é uma expressão artística valorizada, faz parte da obra 

(MACHADO, 2010). 

Quando observamos as imagens que surgem nos dois vídeos, notamos que as duas 

vertentes lá se encontram. As imagens do Palácio de Versalhes revelam uma intencionalidade 

arquitetônica que remete ao poder do rei na época, mas também instiga nossa sensibilidade com 

a escolha das cores, o jogo do claro e do escuro no espaço, a especificidade de cada ambiente 

que se complementa no outro, em um todo organizado. O mesmo ocorrendo com as obras do 

Barroco Mineiro que destacam mais a religiosidade, uma espiritualidade cristã, muitas vezes 

ligada ao sofrimento, à simplicidade, ao desapego, à fé, retratados nas faces e nas formas dos 
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símbolos religiosos, mas que possibilitam a percepção do movimento na superposição de 

formas e de cores, das nuanças na indefinição dos contornos e o espaço componente importante 

na composição do todo. 

Outro ponto importante a ser destacado com relação aos dois vídeos está relacionado à 

diversidade de expressões que encontramos em um mesmo período histórico. Sem deixar de 

destacar que as fases artísticas são interpenetrantes, complexas, polivalentes e possuem traços 

comuns às outras fases (MACHADO, 2010), o que essa diversidade denota é que a Arte Barroca 

está repleta de uma variedade de expressões artísticas que se espalharam pelo mundo conhecido, 

entre os séculos XVII e XVIII, e foi se ajustando à cultura e aos modos de ser e de viver de 

cada um dos povos à época (BAZIN, 2010). Daí a possibilidade de tratar-se de um barroco 

italiano, francês, espanhol, português, brasileiro, que mantém características e evoluções 

próprias, mas se mantém organicamente reunidas em uma mesma expressão artística. 

A Arte Barroca é uma expressão artística que foi durante muito tempo desconsiderada 

(BAZIN, 2010), mal avaliada e até desconhecida (MACHADO, 2010), mas sua riqueza 

expressiva colaborou para que pesquisadores, como Maffesoli (2005), pudessem representar 

conceitos que tratam da vida cotidiana e que emergem após o que parece ser os limites do 

pensamento racionalista para explicar a realidade. 

Como já destacamos, na obra Barroca, como expressividade, há uma passagem do táctil 

para o óptico (MACHADO, 2010), expressando uma visualidade que capta o objeto sem fechá-

lo nos seus contornos e o integra ao conjunto da obra sem que perca os seus aspectos 

individuais. Há uma superposição visual de avanços e recuos que definem a relação entre os 

objetos, além de uma oposição entre formas fechadas e abertas que fogem às construções rígidas 

e regras fixas. Há também uma passagem da multiplicidade à unidade que reúne cada parte 

segundo um todo organizado, mas que não desqualifica e nem deprecia as partes, que continuam 

a ter o seu valor em si. Por fim, há uma contínua contradição entre uma clareza absoluta e uma 

clareza relativa em toda obra. 

 São esses aspectos fugidios, de leitura complexa e enriquecedora, que Maffesoli (2005) 

traz para seus estudos sobre as relações sociais cotidianas, sugerindo que, diante da 

ambiguidade da vida e das relações humanas, compreendamos com o mesmo olhar que vemos 

uma obra Barroca: aquilo que sobressai a nossos olhos faz parte de um conjunto de elementos 

que atuam de forma orgânica para que a obra nos provoque. 

Ao trazermos esse olhar para nosso trabalho, fomos percebendo que a narrativa de cada 

leitor(a) participante da pesquisa apresentada até o momento, junto àquelas que a seguir 

apresentaremos, tem sua unicidade e, ao mesmo tempo, uma dimensão orgânica (MAFFESOLI, 
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2005) e se constitui em um corpo teórico e sensível que ressoa encarnado, ora repercutindo em 

palavras, sentimentos e ações voltados ao leitor consigo mesmo, ora repercutindo para além do 

leitor e encarnam na sua maneira de se relacionar com o outro e com a vida. Há também um 

movimento de aproximação e de recuo entre as narrativas. Buscamos, assim, relacioná-las pelo 

número das lexias, que colabora para nossa compreensão deste fenômeno que é a leitura do 

literário na constituição do leitor encarnado. 

 Por fim, repercute um saber sensível que medeia encontros com outros textos, com 

outros elementos afetuais, oníricos e lúdicos no texto e na vida. São essas leituras transbordantes 

e encarnadas que encontraremos também neste caderno. 

6.1 O TEXTO-LEITURA 

As narrativas que apresentaremos encerram nosso trabalho de análise, que buscou 

compreender como fazer uma experiência a partir da leitura do literário repercute no 

leitor, amplia seus sentidos e o constitui um leitor encarnado, e emergem entrelaçadas com 

as anteriores, seja alargando conhecimentos já revelados, seja ressoando novos elementos 

sensíveis, ou até mesmo repercutindo com exemplos no vivido de um saber incorporado, 

encarnado no leitor do literário. 

Manifestam-se, aqui, os alunos e os egressos dos cursos de Graduação da Universidade 

do Vale do Itajaí (UNIVALI), campus Itajaí, Lizzy, Halla, Aureliano e Francisco. São leitores 

que ressoam encontros mediados com a leitura do literário na formação acadêmica, além 

daqueles que os atravessaram durante a vida e que atuaram e refletiram sobre sua constituição 

como leitores por meio de ações do PIBID e do ContArte que ocorrem na Universidade. 

Lembramos que a metodologia de construção de dados e de análise são os mesmos dos cadernos 

anteriores e nossa conversa inicia-se após a apresentação do fragmento do filme Minhas tardes 

com Margueritte, em que os participantes foram instigados a narrarem se eles se identificavam 

como leitores em algum momento do fragmento do filme. A primeira a se manifestar foi Halla: 

 

Identificação 

(1c) Sim. Eu acho que por mais que nós sejamos leitores, a gente ainda... pelo menos eu me identifico 
com aquela parte que ele fala da dificuldade às vezes da leitura, dependendo do que tu pega para ler, 
quando as palavras ficam soltas e tu não consegue encontrar o sentido daquilo, tu tem que voltar, ler 

de novo, ler de novo... 

 Halla se considera leitora [  reconhece-se] e, mesmo assim, reverbera que encontra 

dificuldade com algumas leituras. Isso se dá na forma do texto, quando não consegue encontrar 
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o sentido das palavras [  “ler”: 1: buscar sentido nas palavras] e repercute como enfrenta essa 

dificuldade: a leitura reversível [  “ler”: 2: é reversibilidade]. 

(2c) Dependendo do texto, dependendo da dificuldade do acesso do texto, eu ainda tenho isso. Ter que 
voltar, concentração no momento da leitura, eu acho que é bastante essa questão da concentração no 

momento da leitura. Não sei se é uma dificuldade de interpretação, acho que é uma dificuldade de 
concentração. 

A leitura exige concentração, repercute a narrativa de Halla [  “ler”: 3: é concentrar-

se], e ressoa uma leitora que não está pronta e acabada, mas, sim, em movimento. 

 Francisco identifica-se com outro momento do filme: 

(3c) Eu me identifico quando ele começa a se interessar pelos livros, pela maneira que eu comecei: 
ouvindo histórias. Eu não era alfabetizada ainda e sempre... 

 Como já emergiu na narrativa de Marilyn (42b), um dos elementos que possibilita a 

constituição do leitor do literário e seu interesse pelos livros é a leitura oral mediada por um 

adulto que se inicia antes mesmo da alfabetização, como repercute na narrativa de Francisco     

[  interesse].   

(4c) eu tenho uma irmã mais velha, meu pai trabalhava numa usina de açúcar; então, em alguns 
momentos, ele tinha que trabalhar durante a noite, da meia-noite às seis, como as duas não iam dar 

certo acordadas juntas, então alguém tinha que dormir mais cedo, e eu sozinha na cama não ia 
dormir, então eu dormia com ele e depois quando ele saía minha mãe dormia comigo. Então, fazer 

uma criança dormir cedo não é fácil. 

As lembranças de leituras, como já emergiram nas narrativas de Sofia (48a), Eleonora 

(21a), Marilyn (42b), vêm repletas de elementos sensíveis afetuais relacionados à família [  

recordação], e nas lembranças de Francisco estão o pai, a irmã e a mãe, a rotina familiar na qual 

estava inserida [  Social: vida familiar], o esforço que o pai realizava para o sustento da 

família, além de uma organização familiar em busca de estratégias para adequar a rotina e as 

dificuldades que lhe eram impostas. E Francisco revela quando isso ocorria: 

(5c) Desde os cinco anos, assim, que eu me recordo. E meu pai sempre gostou muito de teatro, então 
ele sempre me contava as histórias das peças que ele fez quando era criança ou histórias que a 
professora contava pra ele, ele se lembrava e ficava contando histórias até despertar o sono. 

Um pai sensível que gostava de teatro e, mesmo imerso na agrura cotidiana, buscava 

tempo para contar à filha os enredos das peças que conhecia do seu tempo de infância                       

[  Cronológica: infância]. A relação do leitor do literário com outras expressões artísticas já 

surgiram em outras narrativas: Eleonora (95a) narrou seu interesse pela dança, na narrativa de 

Marilyn (54b) repercutia sua relação com o teatro, e emerge na narrativa de Francisco um pai 
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que conta histórias a partir de sua vivência com o teatro. Isso nos faz inferir que a leitura do 

literário se intercruza com outras expressões artísticas, possibilitando que o leitor amplie seu 

olhar sensível sobre as artes. 

Outro ponto convergente na narrativa de Francisco é a figura do pai como mediador de 

leitura, um elemento sensível que se manifesta nas narrativas de outras leitoras. Eleonora (21a) 

tinha um pai poeta que gostava de poesia derramada; Sofia (51a), um pai viajante que trazia 

livros; Marilyn (42b), um pai austero que antes de dormir, como o pai de Francisco, lhe contava 

sempre a mesma história de formas diferentes. O pai de Francisco contava histórias até 

despertar o sono [  Antítese: despertar/dormir].  Em muitos casos, as histórias orais contadas 

pelos pais fazem parte do senso comum, isto é, de um saber sensível constituído a partir de 

vivências dos sujeitos ou de uma sabedoria milenar de um dado grupo social (MAFFESOLI, 

2005) e, muitas vezes, estigmatizado e desvalorizado em detrimento de um saber racional. O 

que emerge das narrativas das leitoras desta pesquisa é que esse saber do senso comum está 

incorporado e é um elemento importante na constituição do leitor do literário. 

(6c) Foi a maneira que eu comecei a me interessar pelos livros, a mesma maneira que ele, ouvindo 
histórias para depois ir para o objeto estético. Eu me identifico dessa forma. 

 Reverbera na narrativa de Francisco uma leitora do literário que conhece a função 

estética do livro, como já tratamos (lexia 50b), e a reconhece na relação que teve com o pai na 

infância, apontando as histórias orais como caminho para um saber que percebe o livro como 

objeto estético [  Literatura: livro como objeto estético]. 

 Aureliano identifica-se com outro fragmento do filme: 

(7c) Uma passagem que ele sente contato com o livro, ele sente a leitura, eu me identifico com o fato 
de, independentemente se a gente lê um, se a gente vai ler um, dois livros, tem vários livros para ler, e 
quanto você mais lê, você vê que você precisa de mais livros para ler e ele tá entrando nesse terreno... 

perigoso, meio movediço. 

 Aureliano considera a leitura um terreno perigoso e movediço. O que levou esse leitor 

a entender assim a leitura? [ Enigma 1: (assunto) Por que a leitura é um terreno perigoso e 

movediço?]. A resposta a esse enigma encontraremos na lexia (171c); contudo, Aureliano 

identifica-se com uma leitura que se sente no encontro com o livro [  “ler”: 3: é sentir] e que 

solicita outras leituras [  necessidade].  O texto, na leitura do literário, apresenta-se como um 

grande transportador de outros textos (BARTHES, 1999) em que fragmentos de leituras vão 

tecendo uma trama de sentidos, como já abordamos anteriormente, cujo encontro com um texto 

leva e traz muitos outros, como afirma Aureliano a seguir: 
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(8c) Então, é essa questão, em algumas passagens d’“A peste”, de Alberto Camus, e aí ele começa a 
se interessar por outros, “O estrangeiro”, “O mito de Sísifo”, por exemplo; enfim, os outros livros de 
Camus, ele sabendo que tem outros livros que provavelmente leu, e é esse tipo de busca que a leitura 

desperta. 

 Ressoa na narrativa de Aureliano um leitor que busca outras leituras a partir do encontro 

com um primeiro texto [  “ler”: 3: é despertar para outras leituras]. Emerge, na sua narrativa, 

outros textos transportados a partir do fragmento do vídeo a que assistiu [  Literatura: “A 

peste”, “O Estrangeiro”, “O mito de Sísifo”, de Camus], repercutindo um saber leitor já 

constituído por si no campo da leitura do literário [  saber leitor].   

(9c) Eu me identifico bastante com esse lado, o lado de a gente sempre é um ingênuo quando 
entramos na leitura. E a gente é ingênuo, porque a gente lê algo que te faz entender e a gente sabe 

que quando termina esse livro a gente ainda vai ter muitos outros livros que a gente ainda não leu e 
vai precisar ler e assim vai... eternamente. Então acho que foi a passagem que mais me identifiquei. 

 A leitura que transporta e é transportada nos textos que encontramos [  “ler”: 4: é 

encontrar textos em outros textos]. Aureliano busca, no termo ingênuo, o sentido para essa 

leitura transportada que flui eternamente [  eternidade] em encontros e desencontros com 

textos que nos arrebatam. Encontros que possibilitam “descobertas progressivas” (BARTHES, 

2003, p. 137) de sentidos, de saberes, de símbolos a cada nova leitura, e desperta no leitor um 

sentimento de incompletude que irá precisar de ler mais [  incompletude], como repercute na 

narrativa de Aureliano. 

 Já Lizzy destaca duas passagens, a primeira relacionada com o leitor e o texto: 

(10c) Eu tenho duas passagens, assim, que eu me identifiquei bem: o livro chamando ele, a hora que 
ele olha para o livro, vai tentar dormir, e volta para o livro, então esse momento eu me senti muito... o 

que acontece com o que eu tenho vontade de ler, os livros que me incomodam às vezes estão lá e eu 
vou dormir sem ler um pedacinho e falo “hoje eu vou dormir”, e eu quero ler. 

 A narrativa de Lizzy ressoa o chamado do objeto amoroso que coloca o leitor em um 

movimento antagônico de querer continuar a ler e a necessidade de ir dormir [  Antítese: ficar 

acordada/dormir]. E é a leitura incômoda que provoca esse movimento [  incômodo], 

reafirmando que o leitor encarnado não busca a leitura confortável, que contenta, mas, sim, 

aquela que rompe, que o faz vacilar em suas bases, que o faz entrar em crise, o incomoda.

 A outra passagem destacada por Lizzy diz respeito a sua relação com o outro: 

(11c) Outro momento é a hora que ele cita o livro com os amigos, eu sou muito disso, as leituras que 
eu faço eu tenho vontade de sair partilhando, de falar para todo mundo aquilo que eu li, como é 

interessante, como é legal, não para mostrar o conhecimento em si, mas para partilhar aquilo que 
teve de legal da experiência que eu tive. 
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 O que emerge da narrativa de Lizzy reafirma que a leitura do literário no leitor 

encarnado não cabe em si; há um momento que ele busca compartilhar com o outro o que leu, 

suas descobertas [  compartilhar]. E Lizzy completa... não para mostrar o conhecimento em 

si, mas para partilhar aquilo que teve de legal da experiência que eu tive. [  “ler”: 5: é 

compartilhar com o outro]. Repercute, na narrativa de Lizzy, o leitor encarnado em dois 

momentos de encontro, um com o texto que o provoca e encarna em si, e outro que surge após 

a experiência, quando busca compartilhar com o outro os sabores e os saberes que ressoam em 

si após a experiência com a leitura do literário. E Lizzy continua: 

Compartilhar 

(12c) E, claro, a questão das palavras realmente ficando soltas, a gente lê, lê, lê, continua lendo, 
continua ingênuo na leitura, continua, às vezes, sem conseguir fazer uma leitura única, tem que 

voltar. Mas aquelas duas passagens, quando o livro foca de novo nele e quando ele quer partilhar as 
suas leituras, eu me vi muito como leitora também. 

 Repercute na narrativa de Lizzy um movimento de 

leitura/experiência/compartilhamento/releitura [  “ler”: 6: há um movimento cíclico] em 

concordância com Aureliano, considerando que uma leitura leva a outra, mas dá outro sentido 

ao termo ingênuo ao repercutir que uma leitura única não basta. Emerge, nas suas palavras, a 

releitura que pode tirar o leitor de uma visão ingênua do texto para uma leitura cujas palavras 

não ficam soltas [  “ler”: 7: reler].  

A releitura não busca atingir um significado definitivo para as palavras do texto, mas 

para multiplicar seus significantes (BARTHES, 1999). Na segunda leitura, o suspense, a avidez 

para desvendar os enigmas do texto já foram superados, e o leitor pode aproveitar seu jogo. Um 

exemplo desse jogo é-nos apresentado por Barthes (1999) a partir da leitura de Sarrasine. É 

apenas em uma segunda leitura que possibilita o leitor desdobrar os sentidos do beijo 

apaixonado de Sarrasine em Zambinella. “Sarrasine beija apaixonadamente um castrado (ou 

um travesti); a castração transfere-se para o próprio corpo de Sarrasine, e nós leitores segundos, 

recebemos essa perturbação”, revela-nos Barthes (1999, p.125). Uma segunda leitura não 

ocorre para melhor compreender o texto, dir-nos-á Barthes, mas para deleite lúdico.  

 Questionamos os outros leitores com relação ao compartilhar as leituras que faz e 

Francisco afirmou:    

(13c) Aham, e é tão triste quando não tem ninguém para partilhar. 

 Francisco ressoa não só a necessidade que sente de compartilhar com o outro suas 

leituras como também a tristeza que é não ter com quem fazê-lo [  tristeza]. Compartilhar 
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surge não só como desejo, mas como necessidade. E essa necessidade vem de onde? 

Entendemos que ela surge daquela necessidade de estar-junto que nos relata Maffesoli (2005).  

O leitor, e todo aquele que vive em sociedade, mantêm um desejo quase ancestral de uma vida 

comunitária enraizada no estar-junto, no compartilhar com o outro, cujo sensível baliza as 

relações. Contudo, as exigências da vida moderna, a valorização do hedonismo, do 

individualismo e da competição recalcaram ou afastaram-nos dessa forma de viver. Todavia, o 

desejo recalcado retorna nas pequenas coisas cotidianas como compartilhar leituras. Esse 

retorno do recalcado emerge em outras narrativas, como a de Aureliano: 

(14c) Eu gosto muito também de partilhar e, às vezes, falta alguém; então, coitado do Rômulo, meu 
gato, que ele fica escutando. Gosto tanto de literatura que eu tinha o Rômulo e o Remo, e o Remo 
morreu. Mas é, é importante partilhar, como o livro, como [Borges] fala, o livro sem leitor não é 
nada, é um bloco de papel, fechado. Então, se não tiver um leitor e você não tiver alguém para 

partilhar a leitura que você está fazendo, acho que falta, falta para fechar esse livro. 

 A vida cotidiana impõe-nos tantas adversidades e a necessidade de estar com o outro 

clama tão alto que buscamos nos animais aquilo que não encontramos nos iguais [  solidão]. 

Partilhar é importante, reafirma-nos Aureliano, e seu animal de estimação completa um campo 

das suas necessidades, aquela que é de falar. Contudo, partilhar é mais do que isso e emerge na 

narrativa de Aureliano a leitura como possibilidade de abertura para o outro, pois o livro sem 

leitor não é nada, é um bloco de papel, fechado. E nos chama a atenção que partilhar é mais 

que simplesmente falar, é também ouvir, e ouvir um outro leitor [  “ler”: 8: é ouvir o outro], e 

mais do que isso, a leitura só termina quando o outro se manifesta. 

 Francisco complementa... 

(15c) Embora a história seja a mesma, mas cada um tem a sua construção, o seu aprendizado antes. 
Então, de repente, eu olho de uma forma, ele ouve de outra, e a gente chega... e a gente troca, assim, 

alguns pontos de vista sobre o livro, e eu acho isso muito importante. 

 O que emerge na narrativa de Francisco é que partilhar com o outro traz a construção 

de um saber coletivo, constituído a partir de discussões e de consensos [  “ler”: 9: é saber 

constituído coletivamente]. Um saber assim constituído nos interessa, pois, das discussões, 

emergem valores e crenças, muitas vezes contraditórios que provocam confrontos e conflitos 

quando não explicitados. Nas discussões de leituras partilhadas, como nos chama atenção 

Francisco, a posição do outro possibilita que o leitor olhe por outra vertente, compare com a 

sua, busque divergências e convergências que levem a consensos ou, pelo menos, a 

questionamentos sobre valores postos ou impostos. Os saberes negociados que emergem dessas 

discussões se tornam mais próximos daqueles vividos no cotidiano, portanto mais encarnados 

na realidade. No entanto, Francisco também sente a dificuldade de momentos assim: 
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(16c) É muito difícil. Na universidade, em alguns momentos, quando todos têm que ler o mesmo livro, 
às vezes eu e o Aureliano, a gente troca alguns “eu li esse, eu li aquele”, contamos um pouco sobre o 

que a gente leu, e a minha irmã depende, assim, ela não é tão leitora, mas, às vezes, casa de nós 
lermos o mesmo livro. Mas é mais difícil ter alguém para discutir sobre, que tenha o mesmo gosto 

literário que o meu. 

 Essa manifestação de Francisco remete-nos a dois pontos. O primeiro aponta a falta de 

espaços de discussão de leitura [  “ler”: 10: ter espaços de discussão]. Se, como afirmam os 

leitores participantes desta pesquisa, compartilhar é importante, faz parte da leitura ter alguém 

para discutir suas descobertas, a constituição de espaços que estimulem o encontro desses 

leitores é fundamental.  

O outro ponto refere-se às discussões que emergem da leitura de um mesmo texto. 

Compartilhar com o outro as descobertas de uma leitura possibilita que o leitor legitime ou não 

suas inferências, mas, quando há o compartilhamento de descobertas referentes a mesma leitura, 

as possiblidades ampliam-se, já que cada leitor traz o resultado do seu projeto prévio de leitura, 

que será confrontado com aqueles dos outros leitores, e a troca, a qual Francisco se refere, 

acontece.  Francisco afirma que, na universidade, em alguns momentos, isso ocorre e ela busca, 

entre amigos, parentes, mas emerge de sua narrativa a dificuldade de encontros dessa natureza 

[  conversar]. Essa afirmação suscita, novamente, a constituição de mais espaços de encontro 

de leitores, seja na universidade ou em outros espaços sociais. 

Halla sente essa mesma dificuldade e participa de um grupo de colegas que se encontram 

para esse fim: 

(16c) Então, nós temos o nosso grupo, o nosso clube de leitura que acho que vem sanar um pouco 
essa necessidade de compartilhamento. 

 Um clube de leitura para acalmar a necessidade de compartilhamento. Halla coloca o 

compartilhamento como uma necessidade [  “ler”: 11: necessita ser compartilhado], 

convergindo com Aureliano e com Francisco, e complementa: 

(17c) Sim, acho que é difícil ser leitor e não ter vontade de, pelo menos como leitor, entrar no livro e 
não querer expor aquilo. Então, tem o clube de leitura, tem a bibliotecária lá da escola que, às vezes, 
a gente se cruza no corredor e “ai, tal livro”, “tu tá lendo o quê?”; enfim, e meu marido que faz mais 

ou menos o papel do gato, ouvinte, né, ele só ouve, “tô lendo isso e aquilo”, e compartilho alguma 
passagem ou outra. 

 Halla narra as possibilidades de encontros, seja daquele que compartilha leituras, seja 

daquele que só ouve e repercute, na narrativa, um leitor inquieto, transbordante de leituras, que 

busca encharcar o outro com fragmentos do lido [  transbordante].  

Alargando um pouco mais essas reflexões sobre a importância do encontro para os 

leitores do literário, trazemos Barthes (2003, p. 137) que afirma: “[...] a cada momento do 
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encontro, descubro no outro um outro eu mesmo”. Os encontros, para além de compartilhar, de 

discutir, de legitimar projetos prévios de leitura, são possibilidades de conhecer o outro e 

conhecer-se, pois, ao discutirem suas leituras, os leitores também revelam afinidades, 

cumplicidades, intimidades que ficam com o outro, por vezes como incômodo que o fazem 

refletir sobre si, por vezes como reconhecimento de si, é o que Barthes chama de descoberta 

progressiva. São essas descobertas progressivas que também estimulam o leitor a querer estar-

junto, à necessidade de compartilhar. 

Halla retoma o fragmento do vídeo para destacar outro ponto no qual se identifica:   

(18c) Só voltando um pouco na primeira pergunta, da identificação, a questão da contextualização 
que ele faz quando está ali com os colegas, tá ouvindo uma notícia e contextualiza com aquilo que ele 

leu, eu acho que isso eu também me identifico nessa parte de ler às vezes. 

 Sua manifestação destaca outro elemento que amplia os sentidos do leitor: a 

possibilidade de contextualizar as coisas da vida a partir da leitura do literário [  “ler”: 12: é 

contextualizar]. Como em um texto literário, a vivência cotidiana possui algo de legível, de 

claro, de fácil decifração que encontramos nas normas, nas regras, naquilo que pode ser e que 

é exposto publicamente. Entretanto, há o escrevível, que está nas entrelinhas, na duplicidade 

das relações, naquilo que se faz na penumbra, quando pensamos que ninguém nos vê. Vivemos 

nessa tensão entre o claro e o escuro, que traz beleza à obra Barroca e também à vida. A leitura 

do literário possibilita ao leitor quando compreende o que o texto tem de legível e de escrevível, 

compreender também a vida. Lembremos de um fragmento da crônica Mineirinho de Clarice 

Lispector: 

Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com 
um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o 
quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração 
batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro 
digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo 
terceiro tiro me assassina – porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. 
(LISPECTOR, 2010, p. 30). 

 Há como ler um texto assim e não contextualizarmos com nosso cotidiano? Caetano 

Veloso dirá, sobre os textos de Clarice, “[...] eles permanecem perfeitos momentos da literatura 

brasileira moderna, perfeitos momentos da vida nas palavras, perfeitos momentos”45. 

 Aureliano instigado pelas palavras da colega afirma: 

 

 

                                                 
45 Depoimento retirado do livro LISPECTOR, Clarice. Clarice na cabeceira: crônicas. Organizado por Tereza 
Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 



226 
 

(19c) Intertextual. 

 Da intertextualidade do texto, para a intertextualidade da vida e vice-versa [  “ler”: 

13: é intertextualizar]. A vida em palavras, as palavras que têm vida e o leitor do literário 

navegando neste mar de sentidos.  

Lembranças de leitura 

 Questionamos os participantes sobre suas primeiras lembranças de leitura, Aureliano foi 

o primeiro a manifestar-se: 

(20c) Eu, particularmente, por exemplo, eu tenho um contexto familiar que é engraçado. Meu pai, ele 
fez até a 4ª série, ele era do interior do Piauí, ele, por condições da vida, por força do destino, teve 

que sair cedo, viajou pelo Brasil, e a minha mãe é do interior aqui de Camboriú, descendente de 
italiano, então minha vó e a família sendo muito religiosa, então tinha muitos encontros bíblicos entre 

eles, então tinha muito isso. 

 Na narrativa de Aureliano, vemos ressurgir o leitor que não pertence a uma família de 

pouco estudos, assim como Clarissa (38b), mas em que os textos religiosos surgem como parte 

do seu hábito de leitura. Matilda (37b) lia livros espíritas, e Aureliano participava de encontros 

bíblicos em que a avó teve um papel especial [  religiosidade].  

(21c) Eu vi minha vó lendo a Bíblia durante... ela leu a Bíblia inteira muitas vezes, ela tinha esse 
hábito de ler cinco capítulos durante o ano até... trezentos e... ali pelo dia 25, no Natal, você já 

terminou a Bíblia, ela falava, ela brincava comigo. 

 O hábito de leitura da avó, que buscava incentivar o neto de forma lúdica, é apontado 

por Aureliano como parte de suas lembranças de leitor [ amorosidade]. A leitura de textos 

religiosos faz parte da história da leitura, como aponta Manguel (2004), pelo poder da Igreja na 

divulgação e no controle do que deveria ser lido. Lutero popularizou a leitura da bíblia ao 

traduzi-la para o alemão e por acreditar que “[...] a salvação da alma dependia da capacidade 

de cada um ler a palavra de Deus por si mesmo” (MANGUEL, 2004, p. 311). Por outro lado, 

muitos livros foram censurados e fogueiras alimentadas em nome de Deus. Contudo, o que 

emerge da narrativa de Aureliano é o leitor que se aproxima da leitura por meio de uma avó 

leitora. É a dedicação da avó a uma leitura que a acompanhava o ano todo, até seu clímax, o 

natal, que interessa ao neto [ dedicação]. E juntamente a avó, que tinha por hábito ler, havia 

um avô que contava histórias: 

(22c) E meu vô tinha essa ideia de oralidade, então ele contava muitas histórias, histórias folclóricas, 
do interior, falava sobre Pedro Malazarte, e aí ele contava muito essas histórias, sempre fiquei 

escutando... 
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 As histórias orais são outro elemento constante nas lembranças dos leitores do literário, 

que foram contadas pelo pai de Marilyn (41b), o pai de Francisco (5c) e, agora, as histórias 

folclóricas [  Folclore brasileiro: Pedro Malazarte] do avô de Aureliano. Com relação às 

histórias orais, já tratamos do erotismo da palavra por sua oralidade e sonoridade (lexia 83b), 

das contações de história como possibilidade do contador narrar sua própria história (lexia 48b), 

da relação de dependência entre leitor e ouvinte e sua possibilidade provocativa e instigante 

(lexia 37a), além de possibilitar ao leitor o encontro com a leitura (lexia 57a). Acrescentamos 

agora a história oral, como possibilidade de manter um saber popular, ancestral que está 

encarnado nos ditos e nas histórias folclóricos. As histórias de Pedro Malazarte, que é um 

personagem tradicional da cultura brasileira, que Aureliano ouvia atentamente [ atenção], irão 

repercutir, mais tarde (lexia 63c), em suas preferências literárias. 

(23c) [...] e isso então eu sempre tive incentivo do meu pai, de dizer assim “não que você tenha que 
estudar, você tem que ler”, por ele não ter tido essa condição, e a minha mãe de sempre incentivar 

nesse sentido. 

 Emerge da narrativa de Aureliano um leitor de uma família que tem pouco tempo de 

estudo (lexia 20c), uma avó leitora voraz da bíblia, um avô contador de histórias e pais 

incentivadores do estudo [ incentivo], preocupados que o filho tivesse acesso aos estudos. 

Quando o questionamos se o incentivo que recebia era com relação à leitura ou aos estudos, ele 

afirma: 

(24c) Não, a leitura. Eles acreditavam que a leitura era o modo de você se aprimorar, em tudo, então 
eu sempre fui rodeado de livros infantis assim na casa, eu pegava quando pequeno, eu me lembro 

muito bem, às vezes riscava, às vezes... mas sempre ficava no chão. 

 Repercute na narrativa de Aureliano a leitura como maneira de se aprimorar [  “ler”: 

14: é aprimorar], e o contato com os livros como a forma de chegar a esse aprimoramento, tendo 

esse contato o sentido de manuseio, de uso que estava muito próximo, no chão e podia ser 

rabiscado [ ludicidade]. 

(25c) E minha mãe sempre que podia lia também, eu via a imagem dela, então esse tipo de exemplo 
foi muito forte pra mim como leitor, e eu fui me interessando, e fui me interessando em criar histórias 
e... eu sempre brinquei muito sozinho, sempre tinha amigos, mas brincava muito sozinho, então havia 
a necessidade de às vezes criar histórias. Eu vi meu vô contando, os primos, a gente brincava, e aí a 

leitura entrou para mim desde cedo e por conta eu fui lidando com ela. 

 Ressoa nas lembranças de Aureliano a imagem da mãe lendo, e ele narra ser esse um 

exemplo muito forte para sua constituição como leitor [ intencidade]. A narrativa também 

repercute um leitor que se vai constituindo a partir da atenção, do exemplo e do incentivo dos 
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familiares. Outro ponto que chama atenção dessa narrativa são as afirmações: sempre brinquei 

muito sozinho, sempre tinha amigos, mas brincava muito sozinho [  Antítese: brincar 

sozinho/ter amigos] e criava histórias. As histórias que surgem do interesse pela leitura e para 

não se sentir sozinho [ solidão].   

 Para Lizzy, suas primeiras lembranças de leitura não estão relacionadas a alguém lendo 

para ela, como afirma: 

(26c) As minhas primeiras lembranças de leitura não foi de ninguém lendo ou assim. Eu falava muito 
quando era criança e aí minha mãe... eles brigavam para eu não falar, digamos assim, a gente saía e 
eu queria ler todas as placas quando aprendi a ler, queria ler tudo e eu não ficava quieta, aí minha 

mãe me dava livro para eu ficar quieta. Aí eu lia e não conversava, porque eu falava demais, demais, 
tudo eu estava conversando. Então eu lembro que comecei a ler assim. 

 Se, para Aureliano, ler tinha um componente lúdico, para Lizzy surge para aquietar uma 

criança que, empolgada por ter aprendido a ler [ inquietação], lia tudo a sua volta. A leitura 

que silencia. Manguel (2004) relata que, na história da leitura, houve momentos que a leitura 

oral foi valorizada, já que poucas pessoas sabiam ler e, para religiosos, como Santo Agostinho, 

“[...] a palavra falada era uma parte intrincada do próprio texto” (MANGUEL, 2004, p. 61). Por 

volta do Século X, ler silenciosamente tornou-se usual no Ocidente, para aqueles que tinham 

acesso à leitura. Se a leitura em voz alta, com outros ao redor, implicava em compartilhar a 

leitura, em elucidar dúvidas; a leitura silenciosa estabelecia uma relação do leitor com o livro 

sem a interferência do outro, com mais liberdade para escolhê-las.  

Os leitores participantes da pesquisa têm apontado que tanto a leitura oral quanto a 

silenciosa têm papel importante na constituição do leitor encarnado, seja por possibilitar o 

compartilhamento de emoções, sentimentos e saberes com o outro, seja no fazer a experiência 

com o texto. Contudo, na narrativa de Lizzy, a leitura silenciosa surge como uma forma de 

controle da mãe sobre a agitação da filha, afoita em compartilhar suas descobertas [  

cerceamento], apontando que alguns leitores se formam pelas mãos de outros leitores que leem 

como é o caso de Aureliano, e outros a imposição, a obrigação não os afasta da leitura, mas o 

trazem para o livro como é o caso de Lizzy. 

(27c) E a minha mãe trabalhava numa casa que tinha uma gibiteca, então ela me levava junto para 
trabalhar e eu ficava lá dentro, para não incomodar, eu ficava lá lendo, eu passava as horas sem 

perceber. E aí depois que eu fui iniciando, eu não tenho nenhuma lembrança de alguém lendo história 
pra mim, como todo mundo conta quando criança, eu não tenho lembrança. Eu tenho uma irmã mais 
velha, mas... igual como eu fazia com meu irmão, por exemplo, eu não tenho, nem da minha mãe, nem 
do meu pai, nem dos meus irmãos. Mas eu lembro que eles me davam livros na mão, vários livrinhos 

pequenos, para eu parar de conversar, que tudo eu queria falar, queria falar com todo mundo. 
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 Lizzy destaca que não houve leitores para si na infância, nem pai, nem mãe, nem irmã 

mais velha; contudo, ela se tornou leitora para o irmão mais novo [  Paradoxo: a criança que 

não teve exemplos de leitores para si, torna-se leitora para o irmão]. E, como Aureliano (24c), 

possuía vários livrinhos pequenos, mas o que ela queria mesmo era falar com todo mundo [  

se comunicar]. E essa criança que era cerceada na sua expressividade foi tomando gosto pela 

leitura:  

(28c) E eu fui gostando, depois eu ia para o colégio e queria ler, tudo que eu podia eu começava a ler 
também. E minha primeira experiência mesmo de eu me lembrar de ler é gibis, eu lia muito gibi, 
então eu iniciei, eu achava o máximo. Não sei se era tanto pela leitura, mas pelo universo, tinha 

muitos gibis, né. Ficava dentro, era embaixo da escada, então ficava lá, tinha uma lanterna assim, 
uma luminária, e eu ficava sentadinha me achando no meio de todos aqueles gibis. E a mãe 

trabalhava, óbvio. 

 Se, para Alice (36a), as revistas em quadrinhos eram uma frustração, pois terminavam 

rápido; Clarissa (38b) corria riscos de ser castigada para poder lê-las; Matilda (34b) os lia 

quando tinha dez anos; Lizzy, menina leitora, criava seu universo paralelo entre os gibis                 

[  Artes gráficas: histórias em quadrinhos] enquanto a mãe trabalhava. Um universo à luz de 

uma lanterna, onde ficava sentadinha, se achando [  criação].  O termo me achando utilizado 

por Lizzy traz alguns sentidos possíveis: ela se considerava importante por estar ali entre tantas 

leituras? A leitura possibilitava que ela encontrasse sentido para as suas preocupações infantis? 

Ela se identificava com os personagens das histórias em quadrinhos? As histórias daqueles 

quadrinhos retratavam a sua realidade? São questões que abrem a possibilidade de investigação 

sobre o interesse das crianças para com esse estilo de leitura, e com Aureliano não foi diferente: 

(29c) Também, eu comecei...  aí depois, quando cresci, eu comecei a ter muitos gibis. Gibis da turma 
da Mônica, eu comprava e... Chico Bento, e depois um pouco maior, ali uns seis, sete anos, era super-
heróis, colecionava do Homem Aranha, aí ia no sebo e comprava... e foi assim, é muito importante, eu 

acho que é um grande passo para a formação da leitura, como leitor. 

 A narrativa de Aureliano, como das outras leitoras, permite-nos afirmar que as revistas 

em quadrinhos [  Artes gráficas: “Turma da Mônica”, “Chico Bento” e “Homem Aranha”] 

são uma porta de entrada importante para outras leituras e para a constituição do leitor do 

literário. 

 A primeiras lembranças leitoras de Halla também a levam para a infância e a relação 

com a família: 

(30c) Então, quando tu me falastes da proposta da pesquisa, eu já comecei a pensar como é que eu me 
tornei leitora, e aí eu voltei lá na minha infância, e minha casa era uma casa que não tinha livros, 

além da Bíblia, que toda casa tinha, e um dicionário, bem grosso, assim, que o meu irmão mais velho 
tinha ganhado numa gincana da escola. 
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 Das lembranças de Halla [  Cronologia: infância], emerge uma leitora em cuja casa, 

na infância, havia dois livros, a bíblia e um dicionário que foi adquirido em uma gincana, 

apontando para a dificuldade de acesso aos livros que algumas crianças têm. A família de Halla 

não se diferencia muito de outras leitoras que participaram desta pesquisa:  

(31c) eu não tive dicionário, e a minha mãe, ela era semianalfabeta, ela lia muito pouco, o que ela 
conseguia ler era o básico que ela precisava. Então a única lembrança que eu tenho de livro dentro 
da minha casa era minha mãe consultando o dicionário quando ela ouvia uma palavra que ela não 

sabia o que significava. Fora isso, antes de entrar na escola, não tinha livro lá em casa. 

 Halla afirma que a mãe era semianalfabeta que valorizava o uso do dicionário que tinha 

em casa [  Linguística: dicionário], um aliado importante para aplacar uma curiosidade, atrás 

de palavras que não sabia o que significava. Essa mãe curiosa tem um papel importante na 

constituição da leitora Halla:  

(32c) E aí, o que eu entendo hoje como gatilho para eu me tornar leitora, é que a minha mãe tinha um 
quadro na sala que tinha o nome dela, Dalva. E aí ela me incitou, antes de eu ir para a escola, que 
naquele quadro estava escrito Dalva, e aí ela sempre me perguntava o que estava escrito naquele 

quadro. Eu já sabia, óbvio, né, Dalva, aí ela falava assim “nossa, essa menina vai ler”, “essa menina 
vai ler muito, antes de ir pra escola ela já sabe ler o que tá escrito ali no quadro”, e eu acho que esse 
foi o gatilho, sabe, porque quando eu entrei na escola, não é que eu queria atender a expectativa da 

minha mãe, é que eu acreditava naquilo que ela tinha me falado, que eu seria uma leitora, eu cheguei 
já com aquela coisa assim. 

 Emerge, na narrativa de Halla, a mãe que não só incentivava a filha a ler, como predizia 

o seu futuro como leitora exitosa, “profecia” que a filha assumiu como desejo e realização [  

confiança]. Além de estar encharcada da confiança materna, quais outras repercussões tiveram 

o incentivo da mãe de Halla? [ Enigma 2: (assunto): repercussões do incentivo dado pela mãe 

à Halla]. A leitora vai nos revelando aos poucos até a conclusão desse enigma ocorrer na lexia 

(176c). Aureliano, diante da narrativa da colega, expressa... 

(33c) Aquela carga, né. 

 Repercute da narrativa de Aureliano um leitor que sente nas exigências familiares uma 

carga para se tornar leitor. Será esse o perigo que a leitura traz? [ Enigma 1: (resposta 

suspensa) a leitura é uma carga, por isso perigosa?]. Contudo, para Halla, esse “peso” não nos 

parece o sentido que atribui... 

(34c) Eu já cheguei: “eu vou ser leitora”, porque minha mãe disse que eu vou ser leitora, eu vou ler. 
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 O desejo da mãe que a filha se tornasse leitora ressoa não como uma obrigação a ser 

cumprida, como Aureliano interpretou, mas como uma anunciação do futuro [  devir]. E 

Aureliano se apercebe: 

(35c) Vai duvidar dela para ver! 

 Nossas análises vêm apontando que os familiares, como mediadores, incentivam a 

leitura: lendo e contando histórias (lexias 21c, 48a, 41b, 5c, 22c), trazendo diferentes leituras 

para casa, como o pai de Sofia (51a); quando são leitores (lexia 23a, 35b, 21c); quando 

apresentam uma leitura lúdica, como fazia a mãe de Eleonora(57a); quando compram livros 

para as crianças, como a mãe de Sofia (53a). Alargando ainda as possibilidades, os familiares 

incentivam as crianças a serem leitores na medida em que compreendem a leitura como forma 

de apurar saberes, como nos revelou Aureliano (24c), e quando acreditam que a criança é um 

leitor a ser [  potencialidade]. 

(36c) Quem é que duvida de palavra de mãe, né? E aí eu acho que esse foi o primeiro gatilho, que aí 
quando eu entrei na escola, quando a gente tinha atividade de leitura, quando ia para a biblioteca, eu 

já tinha aquela coisa de que ia ser leitora, e aí eu me interessava mais e gostava mais disso. 

 Ressoa em Halla as palavras da mãe e repercute em um dever ser que impulsiona para 

a leitura, mas não reverbera em suas palavras a obrigação, a insatisfação, o rancor, mas desejo 

latejante daquele que começa a amar... [  sedução]. Capturada, encantada pelo canto da mãe, 

Halla já é leitora mesmo ainda não sendo [ Enigma 2: (formulação): Halla se considera leitora 

mesmo ainda não sendo].... 

(37c) Aí, na escola que eu estudei no primário, era uma escola de ensino integral, era um CIEP46, e aí 
tinha as atividades na biblioteca, e aí eu tinha o costume de querer ler. Eu lembro até hoje o primeiro 

livro que eu li, chamava “O corujão ensopado”, o corujão pegou chuva e tal. 

 A menina capturada, na escola [  Formação: ensino integral - CIEP], busca a biblioteca 

para a atividade que já era costume: ler. A leitora adulta lembra do primeiro amor [  Literatura: 

“O corujão ensopado”]. Sua lembrança instiga Aureliano que rindo provoca: 

(37c) Eu pensei na panela. 

 A palavra “ensopado” provoca o leitor Aureliano, e, imediatamente, relaciona-a com 

“panela” [  interrelações]. As palavras têm um sentido denotado, isto é, um signo ou sistema 

de significação próprio da língua. Por outro lado, possibilitam diferentes sentidos conotados 

(tópico, analítico, topológico, semiológico, dinâmico, histórico, funcional, estrutural, 

                                                 
46 Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). 
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ideológico), que são imanentes ao texto, são associações operadas pelo texto-sujeito no interior 

do próprio texto (BARTHES, 1999). Na leitura do literário, há um jogo entre o sentido denotado 

e o conotado da palavra, como capas de um ator que vai revelando em cada ato (leitura), outras 

roupagens. Em leitores do literário encarnados, como repercute a narrativa de Aureliano; esse 

jogo extrapola o texto e é incorporado à vida [  jogo lúdico].  

 Após o riso de todos em relação ao jogo de Aureliano, Halla continua: 

(38c) Ele pegou uma chuva no meio do caminho e ficou ensopado, eu lembro até hoje do primeiro 
livrinho que eu li. 

 
O primeiro livro 

A primeira leitura ressoa nas lembranças de Halla [  lembranças] e, quando 

perguntamos se isso ocorreu por volta dos sete anos de idade, ela afirma: 

(39c) É, mais ou menos isso, foi no primeiro ano ou no segundo, não lembro exatamente quando eu 
aprendi a ler, mas foi o primeiro livro que eu li. A gente tinha o costume de ir à biblioteca pegar os 

livrinhos, e eu acreditando que já ia ser leitora... 

 Diferentemente de leitoras como Marilyn (46b), que não tinha biblioteca na escola, e 

Marcela (102b), cuja a biblioteca na escola não possuía em seu acervo livros de literatura 

infantil, Halla [  Cronologia: infância] ia à biblioteca escolar. Ao relacionarmos as idades das 

três participantes, podemos inferir que na narrativa de Halla, mais nova entre elas, reflete um 

dos impactos das políticas públicas de incentivo à leitura, discutidos na lexia 102b. A escola 

pública em que estudava possuía biblioteca e os livros eram de acesso aos alunos. E esse acesso 

possibilitou-a escolher os livros que gostava [ Enigma 2: (formulação): frequenta a biblioteca 

acreditando ser leitora]. 

 A narrativa de Halla sobre sua primeira leitura leva Aureliano a se lembrar da sua: 

(40c) Eu não lembro o nome, mas eu lembro que era um de alto relevo, era um livro antigo, assim, 
que era de um macaco na floresta e ele roubava as bananas do mercadinho, era uma coisa assim. O 

que eu lembro que era de alto relevo, como eu falei, eram os livros que ficavam comigo, era uma 
coleçãozinha, e eu lembro esse que foi o primeiro. Mas assim, lembro muito bem a imagem, lembro 

muito bem da história narrativa, assim, mas não lembro o título, conto, nada.  

 Repercute na narrativa de Aureliano o livro como objeto estético, assim como Marilyn 

(50b) nos descreveu o primeiro livro que ganhou, em que a ilustração, o formato em alto relevo, 

têm um papel importante não só para o deleite como para a fruição do leitor. As ilustrações 

tanto quanto o texto revelam um espaço onírico, que provoca o leitor, em um jogo de conexões 
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e associações que ampliam os sentidos enigmáticos do texto (MARTINS; NEITZEL, 2016). E 

esse elemento onírico ressoa em Aureliano [  estesia], e ainda o coloca em movimento: 

(41c) mas é bem marcante isso, tanto que esses tempos, vasculhando um armário que tinha lá, “vou 
ver se acho aquele livro do macaco, eu quero achar aquele livro do macaco, eu tô me sentindo órfão, 

preciso do livro do macaco”. Não achei, infelizmente. Mas é assim que fica, foi marcante. 

 Sofia (50a) chorava ao ler O pequeno príncipe e guardava-o ainda consigo depois de 

adulta. Nas lembranças de Marilyn (48b), ressoavam sonho e romantismo na leitura do primeiro 

livro que ganhou da professora quando criança, e a adulta procura uma cópia. Halla (37c) 

lembra-se do título e do enredo de seu primeiro livro. Ressoa nessas narrativas o leitor que se 

apaixona pelo livro e dele não quer se separar. Barthes (2012, p. 38) pontua que o leitor 

apaixonado é “[...] como a criança que fica colada a mãe e o apaixonado fixado no rosto 

amado”; como Aureliano, que também guarda seu primeiro livro, sente-se órfão ao não o 

encontrar [  desamparo]. Esses elementos sensíveis intensos que nos narram os leitores 

permitem afirmar que o primeiro livro, a primeira leitura são marcos importantes na 

constituição do leitor do literário. 

 Já Lizzy não se lembra do primeiro livro que leu: 

(42c) Eu não lembro. A minha mãe que me ensinou a ler em casa, então quando eu fui para o colégio, 
que meus colegas estavam sendo alfabetizados, eu já sabia, sabia as “continhas”, né, já sabia as 

operações, já sabia ler o básico. A mãe sempre cobrava muito isso dentro de casa, então eu lembro 
que eu sempre levava livro para o colégio junto para ficar folheando porque a professora podava 
muito, você nunca podia falar, eu queria falar, mas ela falava que eu não podia porque, né, e aí eu 

ficava sempre envolvida ali, mas eu não tenho o primeiro livro. 

 Repercute na narrativa de Lizzy o leitor que chega à escola com domínio do código da 

língua, ela sabia ler o básico e era cerceada pela professora, porque seus colegas não tinham os 

mesmos saberes que ela [  exclusão]. A dificuldade em lidar com a multiplicidade de saberes 

entre os alunos ainda é uma realidade a ser enfrentada pela escola, que, muitas vezes, acaba 

estigmatizando-os com ações que vão desde organizar turmas com os “melhores alunos”, ou 

supervalorizando-os diante dos outros, e acabam por serem vistos de forma pejorativa como os 

“preferidos dos professores”; ou são isolados, calados, podados, como afirma Lizzy, em função 

de seus saberes e se tornam “o idiota” por ler, como nos narrou Eleonora (9a). Essas 

estigmatizações não impedem que as crianças se tornem leitores do literário, como as leitoras 

da pesquisa apontam, mas buscar combatê-las tornaria o trajeto desses leitores mais saboroso. 

 Outro ponto a ser destacado refere-se ao desejo de compartilhar com o outro. Na lexia 

27c, Lizzy narra que ganhava livros para parar de conversar, que tudo eu queria falar, queria 

falar com todo mundo. Nessa lexia, o desejo de falar retorna: a professora podava muito, você 
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nunca podia falar, eu queria falar, mas ela falava que eu não podia. Algo ressoa em Lizzy. [

Enigma 3: (assunto): O que ressoa em si que Lizzy quer tanto compartilhar com o outro?], 

esse enigma ecoa na narrativa de Lizzy até ser revelado na lexia (183c). 

(43c) Depois, quando a gente fez a carteirinha na biblioteca, eu lembro que eu li a coleção da Bruxa 
Onilda. Na escola, quando eu tinha a carteirinha, eu lembro de pegar emprestado sempre os da Bruxa 

Onilda, que eram o que eu lembrava de ler. Mas assim, não tenho uma visão do primeiro livro. 

 A adulta que, desde muito cedo é leitora, não se recorda da primeira leitura, mas lembra 

daquele que adquiriu com a carteira de acesso à biblioteca [  Literatura: Bruxa Onilda]. A 

biblioteca emerge nesta pesquisa, por meio das narrativas dos leitores, como um espaço 

propositor importante de: contação de histórias, segundo Alice (37a); encontro com outros 

leitores, como apontou Alice (37a); estesia, como narra Clarisse (283b) ao adentrá-la; 

atividades, para Halla (37c); e acesso e encontro com o livro, como narraram Clarissa (62b, 

64b), Matilda (74b), Marilyn (87b), Marcela (101b), Halla (39c) e, agora, Lizzy. Martins, E. C. 

da S. (2018) enfatiza que a biblioteca tem reinventado os seus espaços para aproximar-se e 

integrar-se a seu público e ampliar suas ações para além da guarda e da conservação do acervo. 

A biblioteca também promove e possibilita encontros, discussões e expressões artísticas, 

constituindo-se um espaço cultural, como apontam os leitores desta pesquisa. 

 Retomando a discussão sobre o primeiro livro, Francisco, assim como Lizzy, não se 

recorda do primeiro: 

(44c) Do primeiro livro eu não recordo, aconteceu mais ou menos a mesma coisa assim, né... Em 
casa, também, minha mãe sempre puxou muito assim para o meio, meu pai era mais na parte da 

história, assim, sempre exigiu muito capricho, faz de novo e lê isso aqui, sabe, sempre foi assim, então 
eu não lembro de um livro exatamente, que minha mãe sempre comprava livros, sempre que ela podia 

ela trazia livrinhos novos assim, né, mas de um exato eu não me recordo. 

 Francisco revela-nos a complexidade que é compreender um fenômeno como a leitura. 

Se, para Sofia, Marilyn, Halla e Aureliano, a leitura do primeiro livro, na infância, foi tão 

impactante, Lizzy e Francisco vêm se opor a isso. A posse do primeiro livro ou sua leitura não 

foi um elemento sensível que tocou Francisco; além disso, reverbera em sua narrativa o pai que 

contava histórias (5c) e uma família exigente quanto ao esmero na realização das coisas, 

inclusive da leitura [  exigências]. 

(45c) Eu recordo da creche, eu até trouxe esse livro aqui porque era um dos livros que eu adorava na 
creche, “A bruxa Salomé”, adoro essa história, daí hoje eu trouxe, depois de mais velha eu fui 

procurar esse livro no sebo e achei, para minha felicidade, mas esse aqui eu recordo muito da creche, 
eu não sabia ler ainda, mas eu gostava de folhear e ouvir a professora contando a história, que é uma 

das minhas favoritas, assim, de infância, mas o primeiro livro eu não me recordo. 
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 Mesmo não se lembrando do primeiro livro que leu na infância, Francisco tem o 

primeiro livro que mais gostava [  Literatura: “A bruxa Salomé”], um livro que leu mesmo 

antes de saber ler [  Paradoxo: ler antes de saber ler]. Era uma história contada pela professora, 

mas que Francisco folheava e ouvia, e afirma é uma das minhas favoritas, assim, de infância. 

O livro de infância que Francisco fez questão de trazer para compartilhar com os outros 

participantes. No entanto, ela não nos revela o que a levou a considerar este um livro tão 

importante [ Enigma 4: (assunto): O que Francisco considera importante nas leituras que 

realiza?]. Essa questão repercute na narrativa de Francisco e se revela na lexia (152c). 

 
Leitura literária 

 Instigamos os leitores a narrarem sobre o primeiro livro de leitura do literário que leram. 

E Aureliano foi o primeiro a se manifestar: 

(46c) O que eu vou dizer? Quando eu comecei a aprender as operações, e provavelmente a leitura, 
muito cedo, quatro ou cinco... já me virava bem na leitura, e aí eu me lembro que quando eu entrei 
[na escola] eu gostava muito da mitologia grega, eu adorava mitologia grega, adorava, achava as 

histórias fantásticas, e aí tinha o Hércules da Disney, eu achava legal, depois fui pesquisar e pegava 
os livros que estavam na biblioteca, naquelas enciclopédias Barsa, pegava lá “não sei o quê 

mitologia grega, Hércules, em latim é Hércules, em grego é Herácles”, eu acho muito legal, e aí foi 
tanto que um livro que foi muito marcante é a edição da Odisseia, adaptada, que eu peguei na 

biblioteca, eu queria ler... 

 Como Lizzy (42c), Aureliano já chega na escola alfabetizado e com alguns interesses 

pessoais definidos [  História: mitologia grega], [  Literatura: literatura fantástica]. Como 

Alice (34a), os desenhos animados [  Cinema: “Hércules” da Disney] foram a porta de entrada 

para a pesquisa [  Enciclopédia: Barsa] e a literatura [  Literatura: “Odisseia”]. Emerge da 

narrativa de Aureliano um leitor curioso que busca caminhos para encontrar leituras 

relacionadas com seus interesses [  curiosidade] e sente prazer com esse processo [  

prazeroso]. Os livros, ele diz ter encontrado na biblioteca, e o questionamos se a biblioteca era 

escolar: 

(47c) Da escola. Que é uma versão pequena que se eu não me engano é adaptação da... eu não sei se 
é da Sylvia Orthof, não lembro quem é, mas é uma... foi aquela ali, era uma capa amarela, tinha o 

barco, a nau do Odisseu e nossa, para mim foi incrível, foi assim... um banho. 

 Aureliano traz-nos outra possibilidade da biblioteca: a pesquisa e, nesse caso, o interesse 

de buscar informações que lhe ajudem a encontrar leituras, surge muito cedo, na infância. 

Aureliano, para expressar a qual livro se referia, remete-se às características estéticas do livro, 

a cor de sua capa... a ilustração que havia... e tudo isso era incrível aos olhos do leitor-criança, 
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reforçando a importância de compreendermos o livro como um objeto estético que nos toca de 

maneira sensível também por sua forma. No entanto, não podemos deixar de destacar que 

Aureliano lê Odisseia, de Homero, um dos clássicos da literatura, nos termos de Calvino (1993, 

p. 10), textos ricos “[...] para quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não 

menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez mas melhores condições para 

apreciá-los”. 

Esses textos, quando lidos na infância, mesmo quando são adaptações [  Literatura: 

Sylvia Orthof], possibilitam a entrada no campo da literatura, pois possuem uma força sensível 

que ficam no leitor e mais tarde possibilitam que faça uma experiência com a leitura do literário. 

É possível que uma criança faça uma experiência com a leitura do literário, haja vista as 

narrativas já apresentadas neste trabalho e as próprias palavras de Aureliano: foi incrível, foi 

assim... um banho [  deleite]. Contudo, o fazer uma experiência a partir da leitura do literário 

envolve entrar no texto, perfurá-lo, buscar sentidos nas dobras ocultas da memória (CALVINO, 

1993), fruir; e isso requer, no caso da criança pequena, um mediador que a instigue; um texto, 

nos termos de Barthes (1999, 2012,  2013c) e Martins e Neitzel (2016), as quais nos trazem 

vários exemplos de textos infantis, que possibilita a fruição e desejo de entrega, de se abrir para 

o texto que não oferece uma leitura confortável ou ingênua, mas nebulosa e, por isso, 

desafiadora, como na leitura da obra Barroca. 

 Francisco, ao ser instigado sobre o que lhe chamou atenção no livro infantil que trouxe, 

colabora para compreendermos o que toca o leitor infantil no encontro com o texto: 

(48c) Nesse livro... bom, é a questão da bruxa mesmo, eu adorava histórias de bruxas e não era um 
final tão óbvio, né, porque ela transforma as crianças em comida e a mãe corta os pés para entrar na 
casa da bruxa, então me chamava muito a história, eu lembro que eu ficava muito vidrada, assim, pra 

saber o que ia acontecer, não era algo tão óbvio, tão linear. Eu acho que era isso, as imagens 
principalmente me chamavam muito a atenção, porque na creche eu não era alfabetizada ainda, né. 

Ai, eu sou encantada por essa história [rindo]. 

 Francisco descreve o texto que provocava a pequena leitora: o final não era óbvio, os 

personagens se transformavam, o enredo não era linear, as ilustrações chamavam atenção e o 

texto provocava encantamento [  encantamento]. E o prazer da lembrança faz a leitora sorrir. 

Emerge, dessa narrativa, que a criança tem sensibilidade estética para apreciar um texto – claro 

que a reflexão da leitora adulta que faz tais inferências, mas o sabor pelo texto da criança ainda 

ressoa na adulta [  apreciação].  

 Aureliano, ao narrar o que lhe chamava atenção no livro da infância, amplia a discussão 

sobre o tema: 
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(49c) Eu vim pelo meu interesse na mitologia grega, eu gostava, eu lia curiosidades sobre todos os 
deuses do Olimpo, “que deus era o deus mensageiro? Hermes era o mensageiro”, “Zeus é deus do 

Olimpo”, “Hades é do submundo”, aí eu achava aquilo fantástico, achava aquilo lindo, achava 
aquilo “nossa, tudo se explica”, né, tudo se explica, tem o trovão ali, eu sei que que tá acontecendo, e 
achava assim a história... realmente dialogava comigo. E aí tanto que depois que saiu o Hércules da 

Disney e tudo e aquela coisa, vamos ler o Odisseu, li a Odisseia de Homero e assim, nossa, lindo, 
achava fantástico, achava muito legal. Achava divertidíssimo. 

 Para Aureliano, a leitura de infância trazia explicação para o papel dos personagens          

[  Mitologia grega: Hermes, Zeus, Hades], para os fenômenos da natureza e colaborava para 

sua compreensão da vida [  “ler”: 15: é explicar a vida]. A história dialogava consigo de 

forma lúdica e achava divertidíssimo [  ludicidade]. E quando o questionamos se ela ainda a 

achava divertida, rindo respondeu: 

(50c) Ainda acho. 

 A leitura na infância emerge nas narrativas de Francisco e Aureliano como prazerosa, 

sensível, lúdicas, para o deleite [  “ler”: 16: para o deleite], e abrem portas para uma leitura 

fruitiva quando não é óbvia, linear, quando colabora para a compreensão da vida. E isso ocorre 

em textos infantis com marcas da hipertextualidade (MARTINS; NEITZEL, 2016), por isso é 

só uma questão de ler e ler muito, mas de ler textos provocativos, que possibilitem a estesia, 

para que a criança se coloque em movimento e queria ler mais, como sementes, nos dirá Calvino 

(1993). 

 Lizzy já tem lembranças de um texto que a marcou, quando era mais velha, no colégio: 

(51c) O primeiro livro assim de literatura que eu lembro que me marcou foi Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. Porque eu tive que ler no colégio e eu lembro que eu escutei meu professor falando que 
não era livro para 8ª série, e eu fiquei intrigada com aquilo, aí eu fui ler com mais atenção a obra. 

 As palavra do professora a deixa intrigada e a leva a ler com mais atenção a obra [  

curiosidade]. Repercute na narrativa de Lizzy o mediador que provoca o leitor, que o desafia. 

O professor de Lizzy não subestimou seus alunos no momento da escolha da leitura do literário 

[  Literatura: “Memórias póstumas de Brás Cubas”]. E a leitora desafiada se identifica com o 

personagem: 

(52c) Mas eu via o personagem muito com o meu mundo, assim, refletindo sobre estar fora. Primeiro 
que eu achava diferente a visão de ele ser um morto contando a vida dele, e sobre a suposta morte de 
pneumonia que ele coloca que na verdade não era bem uma pneumonia, foi mais uma questão pela 
vida, né, e como ele colocava da sociedade, assim, do desajuste, então aquilo me causou em pensar 

tudo o que ele pensava da sociedade, e eu me via também às vezes assim meio deslocada. 

 A leitura provoca identificação e estranheza [  Antítese: identificação e estranheza] e a 

faz relacionar o texto com sua vida, o personagem que refletindo sobre a vida, fora dela, pois 
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estava morto, e Lizzy sobre a sua, pois se sentia deslocada do mundo que vivia [ Enigma 3: 

(formulação): Lizzy não se sente parte do mundo que a rodeia]. A adolescente encontrava na 

leitura do literário ecos da vida [  ressonância]. Lizzy afirma eu via o personagem muito com 

o meu mundo, pois há uma porção de mundo que habita os personagens da leitura do literário,  

que os torna coletivamente verdadeiros e provoca processos de identificação e de projeção por 

parte do leitor, o que faz Eco (2003, p. 17)  afirmar: “[...] estas personagens da literatura estão 

entre nós”. Contudo, nem por isso, é uma leitura fácil. 

(53c) Então, foi a primeira obra, e era uma linguagem muito difícil, então eu me sentia desafiada a 
ler, buscar no dicionário, reler, tentar ler de novo. Eu lembro que a primeira palavra que eu li no 

livro, já na segunda linha, primeira linha, ele fala em emplasto e eu não sabia o que era aquilo. Então 
foi a primeira coisa no livro que já começou me deixando agoniada, né. 

 Lizzy entra no texto, o escava, busca sentidos nele e fora dele, é muito difícil... tenta ler 

de novo... deixa-a agoniada... [  travessia].  Fazer uma experiência a partir da leitura do 

literário é isso! Não é mar calmo, é tempestade! Não é uma leitura confortável, é desconforto. 

É atravessar o texto e ser atravessado por ele. É fruir, e dá prazer, como afirma Lizzy: 

(54c) E aí eu fui lendo toda a obra assim, e depois eu gostei muito. Eu lembro que meus colegas, 
nossa, odiaram o livro e eu achava o máximo aquele livro, falava “nossa, esse personagem é incrível, 

né” e na verdade foi a primeira obra que eu lembro assim do título que me marcou. Depois, eu até 
sempre já partilhei também no grupo de leitura, foi a primeira obra que me trouxe assim para o 

mundo da literatura, para ler diferente, a ver diferente, isso, né. 

 O prazer do texto caminha ao lado do texto de prazer, afirma Barthes (2013c). Um texto 

fruitivo possibilita deleite, como emergiu na narrativa de Lizzy, mas, para além do 

gosto/desgosto que rege o texto de prazer, o fazer uma experiência a partir da leitura do literário 

possibilita o prazer do texto, do encontro com o texto, das descobertas que emergem da 

experiência com o texto, da pluralidade de sentidos que dele borbulham e que encarnam no 

leitor, que o tocam, o fazem partilhar com os outros e o impulsionam para o mundo da 

literatura,  a ver diferente, como afirmou Lizzy [  atravessada], e complementa: 

(55c) era um livro que era obrigatório ler no colégio, foi um livro da 8ª série que era obrigatório ler 
para fazer um resumo, né, a gente fazia as fichas de resumo, então esse foi um livro obrigatório. Eu 

lembro que, numa das conversas de corredor, eu escutei um professor falando que “imagina, tão 
lendo Brás Cubas na 8ª série” e eu falei “por que o professor disse aquilo?”, né. Eu comecei a ler 

mais por isso, até. Depois, eu li outras obras, mas a que marcou mesmo foi Memórias. 

 Um livro que foi leitura obrigatória, para alunos do oitavo ano [  Formação: Ensino 

Fundamental], com o dever de realizar uma ficha de resumo, ações que, muitas vezes, são 

apontadas como motivos para afastar os alunos da leitura, já citados por Alice (46a) e Marcela 

(11b, 12b), mas que não impedem que Lizzy se encontre com o texto e faça uma experiência 
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com a leitura do literário. Para Lizzy, a provocação do professor não só a impulsionou como a 

deixou curiosa, e isso possibilitou a experiência. Como Matilda (72b), Lizzy ficou tocada por 

uma leitura obrigatória da escola.  

São por narrativas como esta que afirmamos, no início deste caderno, a impossibilidade 

de olhar um fenômeno como a leitura do literário a partir de contornos fixos. Há de ter-se o 

mesmo olhar com o qual observamos a Arte Barroca, para além das formas fechadas, pois esse 

fenômeno foge às construções rígidas que afirmam como se constitui um leitor, as narrativas 

ora apresentadas indicam que nas contradições ele se faz/refaz. 

A narrativa de Halla puxa mais um fio desta discussão: 

(56c) Então, até a 4ª série, mais ou menos, eu li só livros infantis curtos, né, como aqueles dali [livros 
de Francisco], aí na 4ª série eu lembro que fui na biblioteca procurar um livro mais... consistente, 

mais grosso, aí eu achei o “Fernão Capelo Gaivota”. Aí eu trouxe para casa, mas não dei conta dele, 
estava muito distante pra mim ainda. Aí eu peguei o “Meu Pé de Laranja Lima”, que aí eu amei, né.

 A menina que se considerava leitora busca alçar voos mais altos e procura um livro mais 

consistente [  Literatura: “Fernão Capelo Gaivota”], que levou para casa, mas descobriu que 

a leitura estava distante para ela. Emerge, nesta lexia repercussão, o incentivo da mãe, como 

leitora ela pode ler livros mais grossos [ Enigma 2: (logro): Halla busca leituras desafiadoras]. 

O desafio pelo qual Halla se propôs foi demais para a menina que iniciava no campo da 

literatura, mas isso não a desanimou e buscou outro mais adequado [  Literatura: “Meu pé de 

laranja lima”]. Como já afirmamos na lexia 81a, há textos densos que exigem leituras anteriores, 

maiores vivências, como afirmou Eleonora (82a), às vezes, o auxílio de um mediador como 

narrou Sofia (78a). Repercute na narrativa de Halla um leitor que percebe seu limite e busca 

outro texto e faz outras descobertas: 

(57c) É, assim, aleatoriamente, né. Aí eu amei o livro, né. Acho que quando tu lês um livro assim que 
tu gostas, assim, no início da tua vida, né, isso já auxilia na tua formação como leitor. E eu acho que 
o porquê que eu gostei do livro, foi que eu gostei daquele livro, foi por conta da identificação, né, era 

o sentimento de uma criança no seu mundo, né, e eu era uma criança no meu mundo, um mundo 
simples, e eu acabei me identificando com o livro e por conta disso eu gostei dele. 

 A busca aleatória, sem mediação, levou ao encontro de um texto denso e, em seguida, a 

um mais adequado ao seu momento como leitora [  adequação]. Repercute, na narrativa, a 

importância da leitura na infância para a constituição do leitor, em princípio, pelo gosto pela 

leitura, o qual advém da identificação que o leitor encontra com os sentimentos da criança para 

com o mundo a sua volta [  identificação], assim como Lizzy (52c).  
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Inesquecível 

 Questionamos os participantes sobre a existência de um livro “especial”, aquele que 

recomendamos para todos, que citamos com frequência, que pensamos nele como referência, e 

Aureliano respondeu: Vários! E todos riram. Em seguida, Halla afirmou: 

(58c) É difícil ter “o” livro, é mais fácil ter “os” livros, né. 

 Para Halla, diferentemente de Sofia (110a), Eleonora (111a), Alice (114a), não há um 

único livro que considera especial, são vários, [  diversidade], assim como Marilyn (118b). O 

que pudemos inferir é que há textos que surgem e nos tocam em momentos diversos da vida, 

como narrou Clarissa (113b). Já, para outros leitores, há textos que os acompanham por mais 

tempo; e outros para sempre, como Matilda (66b), que tem um fragmento do seu texto preferido 

tatuado no corpo.  

 Para Aureliano, é importante compartilhar os textos que o tocam e encontrou um 

trabalho que colabora com seu desejo:  

(59c) Eu trabalho em livraria, e aí, assim, é... aí vem pessoas, eu fico: “você tem que ler esse aqui”, 
“você já leu esse aqui?”. É uma maravilha encontrar alguém que eu me identifico com o gosto 

literário, a gente começa a pensar “ah, podia ler esse, aquele”. Eu sempre falo, eu vejo muito, eu 
tento sempre incentivar quem é mais novo, mais jovem, tento “esse aqui é legal”, “você já leu alguma 

coisa?” “não, nunca li nada”, aí eu vou pelo que Barthes sempre fala, né, a questão do prazer da 
leitura, então vamos afundar essa pessoa dentro da literatura, para ela sentir prazer, ela sair do texto 
com o texto, então eu sempre tento fazer isso no meu trabalho, às vezes com pessoas que eu conheço e 

tal. 

 Emerge, nessa narrativa, o leitor amoroso que transborda sua paixão [  paixão], o leitor 

que necessita de alguém para compartilhar textos lidos [  compartilhamento], o leitor que 

busca conquistar novos leitores [  “ler”: 17: é conquistar novos leitores], e encharca aqueles 

a sua volta com seu amor. Aureliano, leitor encarnado, declara seu amor, emoção não contida, 

àqueles que estão a sua volta, e, para ele, a leitura, que é uma questão de prazer, precisa ser 

sentida, e sair do texto, mas com o texto. O leitor encarnado ama a leitura do literário, como 

Riobaldo sentia amor por Diadorim, amor que “[...] manava em hora, o claro que rompia, 

rebentava” e transformava “fazia crescer dum modo, que doía e prazia” (ROSA, 2006, p. 291). 

Esse amor que rebenta, que rompe, sai do texto e leva o texto consigo, como afirma Aureliano, 

que dói e dá prazer, não cabe em si, tem de ser compartilhado, como faz Aureliano. E ele 

continua: 

(60c) Mas o livro que foi assim, determinante... eu sempre brinco, são passagens, por exemplo, 
quando eu li Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu tinha 12 anos e aí foi um momento muito escuro da 

minha vida, para mim São Petersburgo e minha cidade era toda cinza, li uma série de livros do 
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Dostoiévski até os meus 15. Os russos eu li todos, assim. Chato, chato insuportável. Aí eu depois fui 
indo, fui lendo outros, mas um livro que eu acho, assim, foi determinante, não é nem meu favorito 

dele, mas para mim foi determinante, foi Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. 

 Repercute, nessa narrativa, o leitor com rumores de leituras (CALVINO, 1993). São 

fragmentos de leituras, passagens, como diz Aureliano [  Literatura: “Crime e Castigo” de 

Dostoiévski], que aproximam espaços geográficos - a cidade do texto [  Geografia: São 

Petersburgo] e a cidade que mora; e identificação do escuro de sua vida com o texto chato, 

insuportável, mas que eram lidos, todos! Emerge o leitor adolescente que busca na leitura a 

compreensão da vida [  “ler”: 18: compreender a vida], como a leitora Lizzy (52c) fazia. Essa 

identificação com a leitura ocorre em diferentes fases da vida: na infância, como narraram Halla 

(57c) e Eleonora (59a); na adolescência, nos exemplos que acabamos de descrever; e na fase 

adulta, como nos revelou Sofia (78a).  

Já argumentamos que essa identificação ocorre quando o leitor se abre para o texto e se 

deixa tocar; quando há aproximação com sua história de vida; quando o texto colabora para que 

sentimentos que vagueiam no leitor sejam nomeados; quando a passionalidade dos personagens 

reflete nossa humanidade. Todos esses processos de identificação e projeção são parte da função 

da literatura (ECO, 2003). São jogos literários propostos pelo texto com os quais o leitor 

encarnado joga, não se aprisionando ao seu legível. 

Aureliano buscou, então, outras leituras [  Literatura: “Cem anos de solidão” de 

Gabriel García Márquez] e o questionamos sobre o sentido do termo “determinante” utilizado: 

(61c) Porque me deu um olhar... me mostrou um outro tipo de literatura. Porque, por exemplo, você lê 
Dostoiévski, você pega lá um russo, o Leon Tolstói, um pouquinho antes o Gogol, aí você... o Tchekov, 
aí você lê aquilo ali, o enredo, a estrutura, a maneira como ele trata... é fantástico, é absurda, é tudo 

muito denso, é muito psicológico, é muito carregado, te exige assim uma análise sempre muito 
profunda para você absorver tudo que aquele texto fala. E aí... eu gosto porque eu sempre brinco, eu 

gosto muito de citar Belchior que fala: mas por conta deste destino, um tango argentino me cai 
melhor do que um blues. 

 O leitor que repercute nessa narrativa conhece diferentes autores da literatura russa           

[  Literatura: Fiódor Dostoiévshi, Leon Tolstói, Nikolai Gogol, AntonTchekov], considera-a 

leitura fantástica, absurda, densa, psicológica, exigindo uma análise profunda para ser 

incorporada [  desafio]. Esse desafio que Aureliano enfrentou foi por ele considerado chato, 

insuportável na lexia anterior [  Paradoxo: leitura chata e fantástica]. Barthes (2013c, p. 21) 

considera que um texto de fruição pode ser considerado, por vezes, enfadonho, porque 

desconforta, “[...] faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor”, coloca em 

crise sua relação com a linguagem. Será, por isso, que Aureliano considera a leitura um terreno 

perigoso e movediço? [ Enigma 1: (resposta suspensa) por que a leitura o desafia?]. Desafio 
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enfrentado por Aureliano, que busca representá-lo com outra arte, a música [  Música: 

Belchior]. E continua:  

(62c) Então, nesse caso, a América Latina me cai muito bem, porque parece que, quando ele fala de 
Macondo, parece que ele tá falando comigo. Então, Cem Anos de Solidão me mostrou assim: peraí, 

olha aqui esse cara aqui que é colombiano, tá aqui, ó, tá falando de Macondo, parece que é o interior 
aqui do estado, tá falando de um vilarejo do interior aqui do estado, que às vezes quase não tem luz, 

que às vezes as pessoas não visitam e não conhecem, ninguém conhece aquela cidadezinha... 

 Ressoa, na narrativa de Aureliano, o sabor de uma leitura mais próxima de sua realidade, 

da sua região [  Literatura: “Cem anos de solidão”], uma proximidade que ecoa... 

(63c) Era muito próximo de mim, era muito próximo, e a maneira que ele falava, era quente, era 
tropical, era... sabe? A família, as lendas, tudo isso me entrava de um jeito que me cativou, me cativou 

muito, e me mostrou o realismo fantástico, me apresentou o realismo fantástico e essa estética 
literária que eu me identifico muito, que eu acho que é o que nós temos de melhor dentro da 

literatura. 

 As histórias folclóricas sobre o sertanejo e sua cultura a partir do personagem Pedro 

Malazarte que seu avô lhe contava (22c) repercute e o faz identificar-se por um estilo de 

literatura [  Literatura: realismo fantástico]. 

(64c) porque o que nós produzimos aqui no Brasil não é o que se produz nos Estados Unidos, não é o 
que se produz na Rússia. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é 

maravilhoso, é pré-modernista, é antes de... foi em 1881 foi publicado aquele livro e, tipo, quebra 
uma série de paradigmas dentro da literatura e é lindo, é sarcástico, é engraçado, e aí... é impossível 
não se identificar, é impossível você não se identificar com esse tipo de literatura. E aí é diferente de, 

por exemplo, você vai lá e lê um Hemingway, é bonito, é... às vezes é legal, a história é divertida, 
interessante, Adeus às Armas ou O Velho e o Mar, mas assim, parece que... é meio distante, parece 

que tô assistindo um filme hollywoodiano, estou assistindo numa tela de televisão, fosse uma imagem 
de cinema, é diferente desse caráter que parece que é latino, parece que é nosso, parece que assim, 

tipo, é nós, nossa identidade, então... me caiu assim muito bem. 

 A narrativa de Aureliano emerge saberes adquiridos a partir de sua experiência com a 

leitura do literário, saberes literários [  Literatura: “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de 

Machado de Assis, “Adeus às armas” e “O velho e o mar”, de Hemingway], geográficos [  

Geografia: Brasil, EUA, Rússia], saberes históricos [  História da Literatura: Pré-

modernismo]. Aureliano compara os saberes adquiridos, exemplifica-os, diferencia-os, emite 

juízo de valor, tudo isso encharcado de sensibilidade no uso dos adjetivos maravilhoso, lindo, 

sarcástico, engraçado, bonito, interessante, distante... Ressoa em si um saber encarnado 

constituído a partir da sua experiência com a leitura do literário [  repercussão]. 

 Francisco interessa-se por outro tipo de leitura: 

(65c) Bom... eu tenho dois [ri]. Eu gosto muito da “Dama das Camélias”, pelo enredo também em si; 
eu gosto muito do “Morro dos Ventos Uivantes”, é uma história assim, um pouco complexa, até pelos 
nomes, porque daí o pai e o filho tem o mesmo nome, aí você fala “tá, mas pera aí”, sabe? O trabalho 



243 
 

que ela faz com a linguagem, a história em si, me prende muito a atenção assim, parece que, às vezes, 
eu sou a personagem, eu... né. Uma história mais pesada, assim, eu gosto desse tipo de história assim. 

Eu gosto muito do “Morro dos Ventos Uivantes”, mais por questão estética, não tanto de 
identificação, como o Aureliano, 

 Francisco indica dois textos [  Literatura: “Dama das camélias” e “Morro dos ventos 

uivantes”] que lhe são favoritos e emerge na narrativa uma leitora que se prende ao enredo do 

texto, a história em si [  envolvimento] e a identificação que faz entre sua vida e o enredo do 

texto: 

(66c) eu gosto mais daquilo que me faz viajar mais, não de me identificar tanto assim com o 
personagem, né, com o que ele vive, não, de realmente conhecer um... um outro lugar além, diferente 
do meu, assim, parece que eu viajo mais, conheço... a questão de conhecer outras culturas, de como 

era naquela época, isso me chama muito a atenção, assim. As guerras de famílias que existiam 
antigamente, essa questão da história em si mesmo que me prende mais, né. 

 Ao mesmo tempo que Francisco afirma que se identifica com os personagens, busca 

histórias que lhe distancie da realidade que vive, um outro lugar além, diferente do dela                  

[  Antítese: proximidade/ distanciamento]. Francisco também busca conhecimento de outras 

culturas, outras épocas, disputas familiares, questões históricas... Estas são leituras de deleite, 

confortáveis, uma leitura de fuga e alívio para os dissabores da realidade [ Enigma 4: 

(formulação): será que Francisco busca nas leituras fuga da realidade?]; e Aureliano completa: 

(67c) Seduz, né. 

 Emerge das palavras de Aureliano a leitura que seduz [  “ler”: 19: seduzir]. Contudo, 

na narrativa de Francisco, emerge uma leitura sedutora, que conforta, que não desestabiliza, 

não é fruitiva. Já tratamos da leitura fruitiva afirmando que surge do desconforto, quando o que 

lemos foge do nosso projeto prévio de leitura, coloca em xeque nossas bases formativas, está 

na tensão entre o legível e o inteligível, é provocativa, o leitor se abisma e se perde, reflete e o 

torna mais sensível. Ampliando um pouco mais o tema, na leitura fruitiva, antes de tudo o leitor 

se permite adentrar ao texto e este nele. Estará comprometida a fruição se o leitor se prender a 

seus projetos prévios de leitura, como Marilyn, professora de Literatura, que vê o texto como 

instrumento de trabalho, ou Francisco que busca a fuga da sua realidade. Um encontro com o 

texto nessa perspectiva pode trazer o deleite, mas talvez não o incômodo, a perda. A leitura 

fruitiva acontece quando o leitor adentra o texto... o perfura... o atravessa... escuta as vozes que 

nele sussurram... o fazem tirar os olhos do texto... mergulha em si... sentimentos e emoções 

emergem... lembranças... Em uma relação com outros textos, com a vida, consigo. E encarna. 

E transborda. E termina no outro. Termina? 

Na narrativa de Francisco, na leitura do literário emerge também o gosto pela leitura: 
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(68c) É a questão mais histórica, né. O outro é “A Dama das Camélias”, algo mais realista, assim, 
mais... digamos... foge um pouquinho dos padrões, né, da dama ideal, o preconceito da sociedade, das 

chacotas, eu também gosto desse tipo de leitura um pouco mais crítica, né, nesse sentido. 

 Francisco argumenta que o texto [  Literatura: “Dama das camélias”] é realista, foge 

dos padrões, não trata de idealizações, e afirma gosto desse tipo de leitura, um pouco mais 

crítica. Discutirmos gosto, no campo da leitura do literário, é muito complexo, pois as relações 

do leitor com o texto não cabem na dicotomia gosto/desgosto ou em um jogo de predicativos 

normativos, em que afirmamos que o texto é demasiado realista ou romântico, etc. Um texto é! 

E é para o leitor! A ousadia do texto está na sua vontade de fruição (BARTHES, 2013c).  O 

leitor encarnado, parafraseando Barthes (2013c), lê consciente de seu prazer e procura sua 

perda, frui. O gosto está relacionado à leitura do deleite e não de fruição. 

 Halla também traz para as discussões dois textos que considera importantes: 

(69c) É... eu tenho esses dois livros aqui que me marcaram bastante, né. O primeiro é “O Voo da 
Guará Vermelha”, da Maria Valéria Rezende, que eu li no 3º ano porque era um livro obrigatório 

para o vestibular. Ainda bem que ele era obrigatório para o vestibular. 

 Halla apresenta-nos dois textos que a tocou, o primeiro deles foi indicação para o 

vestibular [  Literatura: “O voo da guará vermelha”, de Maria Valéria Rezende]. Como 

Matilda (68b), Halla é tocada por um livro que fez parte da lista do vestibular e como ela diz 

ainda bem que ele era obrigatório para o vestibular. E Aureliano, ao ouvir a colega, completa: 

(70c) Caiu outro agora. Esse ano caiu outro dela, o Quarenta Dias. 

 Como já discutimos no Caderno II, as indicações de leitura para o vestibular têm 

aproximado os alunos da literatura e possibilitam encontros, como dos de Matilda e Halla, 

frutíferos e emerge na narrativa de Aureliano sua atualização com relação as informações do 

campo da leitura do literário [  Literatura: “Quarenta dias” de Maria Valéria Rezende]. E Halla 

continua: 

(71c) É? Que eu precisava desse livro, então, ainda bem que ele...Então, a minha questão com a 
literatura é mais contrária – é Francisco, né? – é um pouco contrária do que a Francisco relata ali da 

preferência dela. Eu gosto mais de enredos mais próximos da nossa realidade e da nossa época, 
aquilo que o Aureliano estava citando ali, né, quando o... era muito distante ler Machado de Assis, né.  

 Halla afirma eu precisava deste livro. Quando buscamos compreender a experiência a 

partir da leitura do literário, essa necessidade que ressoa nos interessa [ Enigma 5: (assunto) 

quais elementos sensíveis emergem do texto e tocam Halla?]. Esse enigma nos é revelado na 

lexia (141c); contudo, repercute na narrativa de Halla as suas preferências de leitura que se 

aproximam mais daquelas indicadas por Aureliano, que as de Francisco. Emerge na narrativa a 
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leitura pelo deleite, manifestada no gosto pelo enredo, com as ações que envolvem os 

personagens, e, no caso de Halla, enredos que são próximos do seu tempo histórico, nos quais 

se reconhece e não em enredos de uma “realidade distante” [  Literatura: Machado de Assis].  

O que nos chama atenção na afirmação de Halla se relaciona ao tempo no texto de 

fruição. Textos assim são atemporais. Encontramos Emma Bovary47 entre nossos ciclos sociais, 

pode ser uma amiga, um familiar ou nós mesmos. Suas angústias e dilemas já foram vividos 

por muitas mulheres desde a primeira vez que foi lida em 1857 até hoje e o será amanhã. O 

amor entre Riobaldo e Diadorin48 e todo o sofrimento imposto a eles pelos preceitos morais do 

ambiente em que viviam, são vívidos cada dia mais em nossa sociedade. As digressões em 

Memória Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Dom Quixote de la Mancha, de 

Miguel de Cervantes, desafiam o leitor, colocam-no em um movimento de ir e vir no texto, que 

quebra qualquer lógica linear da leitura. São jogos assim, propostos por textos literários densos, 

que os possibilitam ser atuais, a serem lidos e relidos durante tanto tempo. Contudo, se o leitor 

não se permite ser tocado pelo texto não perceberá essa densidade. E Halla continua: 

(72c) era muito distante imaginar tudo aquilo, porque a gente não viveu nada daquilo, né, e “O Voo 
da Guará Vermelha” ele traz uma história muito interessante, né, é o encontro de uma prostituta com 

AIDS e de um pedreiro, né, que queria aprender e a se relacionar com os livros, e ela estava à 
procura de alguém para se relacionar, e os dois se encontraram ali. Então, eu gosto de histórias 

assim que tratam de pessoas comuns, pessoas anônimas, personagens que não são idealizados, sabe, 
personagens normais. E acho que foi um dos primeiros livros assim que me levou para essa questão 
assim de... é... personagens até mesmo marginalizados, né. Por isso eu gosto muito do Jorge Amado, 
ele trata muito dessa temática, e eu me identifiquei muito com essa temática, eu gostei muito assim 

desse tipo de livro, então... 

 Repercute na narrativa de Halla a identificação com os marginalizados, a prostituta, o 

pedreiro, pessoas comuns [  solidariedade], personagens e situações das quais é distante, não 

viveu e que o livro traz ao encontro de si. [ Enigma 5: (formulação) o que toca Halla são as 

diferenças sociais?]. Quando a questionamos se o texto O voo da guará vermelha foi o primeiro 

com essa temática, ela respondeu: 

(73c) Eu creio que sim. É... e aí eu me apaixonei. E o segundo que... gente, esse livro aqui é 
maravilhoso, esse autor é maravilhoso... Valter Hugo Mãe, A Desumanização, e esse livro me marcou 
principalmente por conta da linguagem. Porque a forma como ele escreve, eu, pelo menos até hoje, eu 

nunca encontrei em nenhum outro autor, sabe. Quando cada frase e cada narrativa, cada pequena 
narrativa dele é uma poesia. Eu imagino assim, nossa, será que ele... passa trabalho para escrever 

isso ou o cara... ou vem naturalmente, assim, ou ele tem o dom... porque, nossa, cada pequena 
descrição que ele faz, para mim é um tesouro literário, assim. Eu acho a forma como ele escreve 

incrível. 

                                                 
47 Personagem da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. 
48 Personagens da obra Grande Sertão: veredas, de João Guimarães Rosa. 
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 Do encontro com o primeiro texto do qual Halla nos narra, como ocorreu com Francisco 

(66c), emergiu o leitor do deleite. Já, no segundo [  Literatura: A desumanização de Valter 

Hugo Mãe], o encontro é com o texto. É a linguagem que atrai Halla que entra no texto, revolve 

as frases, cada pequena descrição que ele faz se torna um tesouro literário. É a forma que atrai 

a leitora [  “ler”: 20: entrar no texto]. 

 O leitor encarnado no encontro com o texto, como Halla ao ler Desumanização, poderia 

afirmar, como Barthes (2013c, p. 13-14, grifo do autor), “[...] amo a vocês todos (palavras, 

giros, frases, adjetivos, rupturas: de cambulhada: os signos e as miragens de objetos que eles 

representam)”, pois essas palavras se apresentam... se apressam...e tornam o texto colorido, 

matizado, e o leitor envolto e inebriado nesse horizonte de possibilidades da linguagem, frui.  

 Para Aureliano, isso é possível pela aproximação da língua:   

(74c) E não foge – porque querendo ou não ele é português, se eu não me engano ele é angolano, ele 
não é português, ele é da província... 

 Aureliano refere-se à nacionalidade de Valter Hugo Mãe [  Geografia: Angola]. O que 

Halla concorda, mas não conclui o pensamento pois é interrompida por Aureliano: 

(75c) [Halla]:  Ele não é português, ele é natural da... 

[Aureliano]: Então, assim, eu acho interessante porque dialoga direto 
conosco. É que nem ler Mia Couto, você lê Mia Couto e parece, meu deus, Mia 

Couto... parece que ele é brasileiro, ou parece que ele é, sei lá, argentino, uruguaio 
ou... É muito próximo da gente. Então é esse... quando eu digo latinidade, eu digo 

esse tipo de característica que nos faz compartilhar, faz compartilhar essa sensação, 
esse sentimento de... 

 Aureliano relembra outro autor de língua portuguesa [  Literatura: Mia Couto], e 

reverbera, na sua narrativa, a língua que aproxima, que possibilita compartilhar sensações, 

sentimentos... e provoca um diálogo entre si e Halla: 

(76c) [Halla]: Nos faz sentir próximos daquilo, né. 

[Aureliano]: Pertencente àquilo. 

[Halla]: Pertencentes. Como se fosse a nossa história, a nossa realidade, o nosso em volta, 
né. 

 Emerge do diálogo entre os dois uma das funções da Literatura que a leitura do literário 

possibilita, segundo Eco (2003): contribui para formar a língua, criar identidade e comunidade, 

esse sentimento de pertença, ao qual se referem Halla e Aureliano [  pertencer], que conta a 

história de um povo, da sua cultura, e aproxima leitores que se reconhecem nesses textos. 
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 Instigamos Lizzy a participar da conversa, comentando com os outros que ela havia dito 

que traria um carrinho cheio de livros. E Halla, que a conhece, afirma: “Ela não trouxe porque 

eram muitos.” E todos riram. 

(77c) É, eram muitos. Eu sou muito de fases, assim, eu tenho muito essa necessidade quando eu leio e 
fica muito latente aquilo ali, aí, de repente, eu leio um outro livro e aquele outro livro fica meio 

latente. 

 Reverbera, nessa narrativa de Lizzy, a leitura que não se encerra com o fim do livro. Ela 

vaga no leitor, como uma sombra da Arte Barroca, que se unindo organicamente a outras 

sombras constitui uma imagem. As leituras, como expressa Lizzy, ressoam no leitor, ficam 

latentes, ocultas, aguardando outra leitura que as reorganize [  latente]. 

 
Encontro 

(78c) Eu me recordo muito da coleção “O Tempo e o Vento”, que foi indicado pela bibliotecária do 
colégio, quando eu já estava finalizando ali os meus estudos, e eram livros que só tinha ele no 

colégio, então não podia tirar da biblioteca, e os livros eram longos. Eu sempre lia na biblioteca, 
então eu li o primeiro, aí li o segundo da coleção e quando eu li a terceira eu não queria terminar de 

ler pra não acabar, então eu gostava ali do romance e conseguia associar aquilo na sala de aula, 
quando a gente foi estudar sobre o Rio Grande, né. É... a Revolução Farroupilha, eu lembro que eu vi 

tudo aquilo pelos livros que eu tinha lido. 

 O encontro com o texto [  Literatura: “O tempo e o vento”] que ocorre no tempo do 

espaço da biblioteca. A biblioteca que acolhe o leitor apaixonado e o objeto de seu desejo              

[  encontro]. O fim da leitura adiado para que o encontro seja eterno [  adiamento]. 

Repercute na narrativa de Lizzy o leitor apaixonado que se abisma diante do texto, se entrega 

como se hipnotizado e, mesmo assim, consegue associar a leitura às coisas da vida [  História: 

Revolução Farroupilha]. 

(79c) Foi ali onde eu me aprofundei a ler bastante, então eu lia muito, eu lia porque eu queria 
terminar de ler, porque eu só tinha aquele tempo no colégio para fazer a leitura, porque os livros 

eram enormes, assim, e eu viajava. 

 Já discutimos as possibilidades da biblioteca como espaço cultural; contudo, permanece 

sua importância como espaço da leitura, do encontro do leitor com o texto, do desejo do silêncio. 

Como nos revela Lizzy, esse era o único espaço possível para suas viagens [  “ler”: 20: é 

viajar]. Lizzy, na lexia anterior, afirmava eu não queria terminar de ler pra não acabar e, nesta, 

diz eu queria terminar de ler [  Antítese: não terminar/terminar a leitura]. O leitor do literário 

convive nesta tensão entre o terminar e não terminar um texto. O desejo de conhecer os 

desfechos, mas perder seu companheiro de viagem, o texto, pertence à leitura do deleite, pois o 

leitor na fruição sabe que cada leitura é uma nova leitura, outras descobertas descortinam-se a 
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cada vez que volta ao texto, e a leitura perdura e encarna, pois, parafraseando Riobaldo, o texto 

está dentro da gente! 

(80c) E depois uma experiência que eu tive muito profunda foi quando eu conheci Hilda Hilst, porque, 
para mim, poesia era só Carlos Drummond de Andrade, então eu conheci uma outra face da poesia, 

que é uma poesia muito mais provocativa, muito mais intensa, muito mais... é... numa linguagem 
completamente diferente, quando eu tinha uma visão de... de então eu sempre falo nossa, tens que ler 

Hilda, por exemplo, né, para ver uma outra visão... Tive a sorte de conhecer várias escritoras 
mulheres que eu não conhecia, como Ana Cristina César, Hilda Hilst, Martha Medeiros, então todas 

essas escritoras me colocaram numa visão diferente, assim, de também gostar de literatura. 

 Lizzy narra seu encontro com o novo, o inesperado [  Literatura: Hilda Hilst], que 

provoca pela intensidade, pela linguagem completamente diferente. Lizzy tinha concepções 

prévias da linguagem e da poesia construídas a partir das leituras que realizava [  Literatura: 

Carlos Drummond de Andrade]. No encontro com o texto de Hilda Hilst, sentiu-se provocada 

porque se permitiu entrar em contato com o novo e, assim, compará-lo ao que conhecia, isso 

lhe possibilitou encontros com outros textos, outros escritores [  Literatura: Ana Cristina 

César, Martha Medeiros], ampliar seus sentidos, experienciar a leitura do literário e buscar 

novas leituras... 

(81c) Meu caso recente, assim, que eu não deixo de falar para quem... foi o livro que eu li do... 
“Admirável Mundo Novo”. 

 E já tinha um caso recente com a leitura do literário [  Literatura: “Admirável mundo 

novo”]. Lizzy não se lembrava do nome do autor. 

(82c) Aldous Huxley. 

 Aureliano reconhece o autor do texto [  Literatura: Aldous Huxley] e colabora com a 

colega informando o nome. E Lizzy continua: 

(83c) Então foi o último livro, assim, que falei nossa, tens que ler, porque ele é muito atual, mesmo 
que foi escrito há um certo tempo, e identificando sobre a sociedade mesmo com ele. Eu gosto muito 
de crônica, de contos, de poemas, mas são alguns livros que vão me marcando, assim, é... no último, 

acho que é esse. 

 Repercute, na narrativa de Lizzy, o leitor que transita por diferentes gêneros, que é 

tocada em cada leitura que finaliza, conversa e busca conquistar outros leitores compartilhando 

impressões sobre a leitura [ Enigma 3: (logro): Lizzy é uma leitora que gosta de conversar 

sobre o que lê]. 

(84c) Se fosse há um ano, eu acho que ia falar de Mia Couto, O Último Voo do Flamingo, que foi algo 
que eu fiquei assim... tocada com aquele livro completamente diferente. É... então sou muito de fases 
mesmo, qual o livro que eu te indicaria para ler. Mas Manoel de Barros é o livro que fica em acesso 
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fácil na minha casa, depois que eu conheci ele eu adoro folhear ele... “essa frase é frase de legenda 
de foto, essa frase é para mensagem, essa frase é para isso”, então eu vou grifando muito os livros e 

separando. Então, quando a Margueritte falava, né, “deixei sublinhado isso”, eu também me 
identificava com ela, porque eu costumo sublinhar muito os fragmentos para voltar e reler, reutilizá-

los, enviá-los... 

 Lizzy, a cada leitura, é tocada de uma maneira, na leitura de Admirável mundo novo 

ressoa as questões sociais que vive e admira-se da atualidade do tema; O último voo do flamingo 

[  Literatura: Mia Couto] foi um texto completamente diferente. Repercute, em sua narrativa, 

a leitora que, em cada fase da vida, encontra na leitura do literário ecos de si [  “ler”: 21: 

encontrar ecos de si]. E algumas leituras [  Literatura: Manuel de Barros] provocam-na a 

retornar, folhear, reler, sublinhar, enviar para os outros. É o texto perfurado, grifado, fragmentos 

que a identificam [  identificação].  

 Francisco identifica-se com a narrativa da colega:  

(85c) Eu também faço isso. 

 Repercute, tanto na narrativa de Lizzy quanto na afirmação de Francisco, o desejo do 

leitor em destacar e publicar fragmentos dos textos que lê e que lhes tocam. Segundo Petit 

(2012, p. 219), essas frases copiadas, por vezes modificadas, “[...] esses fragmentos de livros 

pilhados que se misturam para dar forma a seus devaneios, a seus desejos, a seus pavores, é um 

ato de nascimento do sujeito, que encontra pouco a pouco sua voz: copio, logo sou”. São 

ressonâncias da alma do leitor que repercutem com o auxílio das palavras do texto                              

[  ressonâncias]. Entretanto, isso não ocorre com todos os leitores. Para Aureliano: 

(86c) Eu não faço, eu não consigo, eu não sei. Mas eu acho fantástico. Com livros técnicos eu gosto 
de grifar, eu gosto de fazer, gosto de rasurar. Com livros de literatura, eu não sei, me vem um peso. 

 Aureliano faz distinção entre o livro técnico e o literário, tendo o último um lugar de 

destaque e afirma que não ter como prática grifar, rasurar, pois lhe vem um peso. Repercute, 

nessa narrativa, o leitor amoroso, que expressa carinho pelo objeto amado, pois entende que 

não tem privilégios sobre ele [  carinho], mas isso não significa que não encontra neles 

fragmentos que o tocam: 

(87c) Eu concordo muito contigo [aponta para Lizzy],  são fases, que nem eu falei, “Cem Anos de 
Solidão” pra mim é marcante, é um divisor de águas, assim, em relação a reconhecer, para mim não 
é o melhor do García Márquez, para mim é “O Amor nos Tempos do Cólera” é o melhor do García 

Márquez, tá, eu acho magnífico, não que eu não deva ler “Cem Anos de Solidão”. Foi o caso também 
do “Jogo da Amarelinha”, que quando eu tive contato com o “Jogo da Amarelinha” também foi a 

mesma coisa, que aí quando comecei García Márquez, que eu fui ver? 
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 Aureliano concorda com Lizzy que a leitura do literário ressoa no leitor de acordo com 

as fases de sua vida. Para ele, algumas são divisores de águas [  Literatura: “Cem anos de 

Solidão”], mesmo afirmando que há outros melhores [  Literatura: “O amor nos tempos de 

cólera” de Gabriel García Márquez]. Repercute na narrativa de Aureliano a paixão pela leitura 

no uso de termos como marcante, magnífico; a relação que faz entre um texto e outro                       

[  Literatura: “O jogo da amarelinha”] e como isso o impulsiona a buscar saberes que lhe 

ajudem a compreender nas novas leituras que encontra: 

(88c) Que que é esse realismo fantástico? Fui na base. Li Borges, li Casares, li Cortázar, e aí eu fui, 
assim, me embasando. E tem uma autora que eu gosto de citar porque muitas pessoas não a 

conhecem, e eu digo assim que ela é magnífica – inclusive no questionário eu incluí, que é o “Nada a 
Dizer”, da Elvira Vigna – eu falo assim, dentro da literatura hoje, contemporânea, brasileira, dentro 

do âmbito brasileiro para mim assim, oh... não tem. 

 Para compreender conceitos [  Literatura: realismo fantástico] da literatura, Aureliano 

busca em autores da literatura [  Literatura: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Julio 

Cortázar] e cita uma autora [  Literatura: “Nada a dizer” de Elvira Vigna] que considera 

magnífica. Ao ser questionado sobre o motivo, na resposta de Aureliano, ressoa o encontro, 

pela leitura, do leitor com o texto, penetrando-o: 

(89c) Porque... primeiro, ela é como o Rubem Fonseca, só que mulher, e por ser mulher, é melhor. 
Mulher porque ela vai tratar tudo da maneira como o Rubem Fonseca fala, sem papas na língua, de 

uma maneira transgressora, e com delicadeza. 

  No momento do encontro, o primeiro movimento é pela comparação com autores [  

Literatura: Rubens Fonseca] que já lhe são conhecidos [  “ler”: 22: é comparar leituras]. Esse 

movimento traz descobertas: fala sem papas na língua, de maneira transgressora e com 

delicadeza. Emerge, nas descobertas, o sensível e o contraditório [  Paradoxo: um texto sem 

papas na língua e com delicadeza].   

(90c) O “Nada a Dizer”, ele deu um nó na minha cabeça, porque foi o primeiro livro que eu li dela, 
ele foi o ganhador do prêmio... da Academia Brasileira de Letras, 2010. Ela começou a escrever 

tarde, quarenta anos de idade, gente, 39, 40, e ela tá com seus setenta, mas assim, ela escreveu tarde. 

 Provocado pelo texto [  Literatura: “Nada a dizer”], ele deu um nó na minha cabeça, 

o leitor busca mais informações e emite um julgamento sobre suas descobertas: ela escreveu 

tarde. Defendemos, neste trabalho, que fazer uma experiência com a leitura do literário ocorre 

no encontro do leitor com o texto, no texto. Entretanto, posteriormente, emergem interesses, 

outras provocações que impelem o leitor para outros espaços e para o retorno ao texto. 
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(91c) E ela chegou, o “Nada a Dizer”, começa o capítulo, um homem, o marido, nos seus cinquenta e 
poucos anos, eles moravam no Rio de Janeiro mas tão morando em São Paulo, ele volta para o Rio de 
Janeiro porque vai ter uma festa da empresa, e aí ela começa a falar... o narrador em terceira pessoa, 
o narrador está em terceira pessoa, começa a narrar o que se passa ali na casa do amigo e depois ele 
vê uma amiga deles que trabalha na empresa há cinco anos, eles têm um caso, e ela vai narrando, vai 

narrando, vai narrando, assim, o narrador vai narrando tudo minuciosamente, o que acontece na 
cama, tudo, e aí liga para a esposa no final do capítulo, não tem resposta e tal, normal, finaliza o 
capítulo, você vê que quem tá narrando é a esposa. Aquilo foi um choque tão grande, assim, fiquei 

tipo “uou”. Nossa, me arrepiou. 

 Repercute, nessa lexia, o jogo entre texto e leitor... jogo que vai envolvendo o leitor. As 

sequencias das ações... e ela vai narrando, vai narrando, vai narrando, assim, o narrador vai 

narrando tudo minuciosamente, o enigma... não tem resposta e tal, normal, finaliza o capítulo, 

seguem uma lógica temporal e vão dando o tom no texto. De repente, o inesperado acontece... 

você vê que quem tá narrando é a esposa. Aquilo foi um choque tão grande, assim, fiquei tipo 

“uou”. Nossa, me arrepiou, o leitor foi fisgado! [  capturado]. 

(92c) E me fez procurar, porque é delicado, é transgressor, é... é vivo. É vivo, é vivo, está ali, é a 
nossa literatura, é aqui, é o nosso dia a dia, é o nosso dia a dia urbano, é o que nós temos hoje, é o 

que nossa vida... hoje. Então, assim, achei fantástico. Eu li outros dela, hoje o último dela é o “Como 
se estivéssemos em palimpsesto de putas”, ela escreveu “O que deu para fazer em matéria de história 

de amor”, esse tem o amor, a mentira e é lindo, é lindo, eu recomendo, leiam Elvira Vigna. 
Recomendo. 

 E a leitura coloca o leitor em movimento... E me fez procurar, porque é delicado, é 

transgressor; encarna... é... é vivo. É vivo, é vivo, está ali [  encarnado].  E encarna em 

Aureliano porque é a nossa literatura, é aqui, é o nosso dia a dia, é o nosso dia a dia urbano, 

é o que nós temos hoje, é o que nossa vida... hoje. E encarna porque ele considera fantástico, 

porque o leva a outras leituras [  Literatura: “Como se estivéssemos em palimpsesto de putas” 

e “O que deu para fazer em matéria de história de amor”], porque as palavras o texto ressoam 

em si, porque tem o amor, a mentira e é lindo, é lindo. Encarna porque transborda... eu 

recomendo, leiam Elvira Vigna [  Literatura: Elvira Vigna]. Recomendo. Encarna, pois o leitor 

quer compartilhar com outros suas descobertas, como fez Aureliano. 

 Aureliano narrou-nos uma de suas experiências a partir da leitura do literário. Ela inicia 

no encontro com o texto, talvez antes um pouco, quando o leitor se dispõe a ir ao encontro. 

Como nos descreveu Aureliano, a experiência acontece. O leitor atravessa, sofre, recebe, frui 

o/no texto. Depois, leitura encarnada, surge o desejo de compartilhar. E, então, ele compartilha, 

com prazer, com desejo, com emoção, como a vida. 
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Desafios 

 Diante de uma leitura do Realismo Fantástico, Aureliano foi a busca de compreendê-lo 

e instigamos aos outros leitores que narrassem como enfrentavam uma leitura diferente, que se 

apresentava como difícil em relação àquelas que estava acostumado. Para Halla, as dificuldades 

variam de acordo com cada momento da vida: 

(93c) Eu acho que depende muito do nosso... depende de vários fatores assim, né. Eu acho que 
depende muito do nosso momento de vida, da nossa maturidade para ler determinada obra, né. Você 
pode ler a mesma obra em diferentes fases da sua vida, dependendo do que você tá vivendo, naquele 

momento, você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade. 

 Emerge na narrativa de Halla que a dificuldade em algumas leituras advém da 

imaturidade do leitor, por não ter vivenciado momentos que possibilitem compreender 

determinadas leituras. A volta a elas em outra fase da vida possibilita que o encontro seja 

diferente [  maturidade]. Eleonora deu-nos um belo exemplo narrando seu encontro com 

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa (84a). 

 Francisco considera que o leitor pode não gostar do que leu:  

(94c) Ou até uma rejeição, né. Eu já tive isso também. Peguei um livro, “ah, meu, nada a ver, que 
linguagem ruim dessa... não, não quero isso não”. Lá na estante. Aí parece que é uma fase, né... “tá, 

vou pegar novamente”... 

 Rejeitar uma leitura é direito do leitor, mas o que emerge na narrativa de Francisco é o 

leitor que não se abre para o encontro. Seu projeto prévio de leitura, respaldado muitas vezes 

por pré-conceitos, impossibilitam que o leitor faça a experiência com a leitura [  pré-conceito]. 

Todavia, há possibilidade de volta, aponta Francisco. 

(95c) Aí vai, sabe, rapidinho. Parece que o livro flui, assim. Eu acho que tem mais a ver também com 
a fase que nós estamos passando. 

 A volta para uma leitura que foi interrompida frui quando o leitor está mais maduro, 

concordando com Francisco [  amadurecimento] e com a narrativa de Halla, e esta aponta 

outro motivo para o leitor que encontra dificuldades com a leitura: 

(96c) Depende também da... do tipo daquela escrita, né, tem escritas que são mais acessíveis, né, que 
a gente consegue ler com facilidade. Esse, o Valter Hugo Mãe, eu acho que ele é um livro incrível, 

mas ele é um livro pesado. Porque eu acho que é muito conteúdo numa frase só, então você tem que 
ler... eu, pelo menos, eu lendo Valter Hugo Mãe, eu tenho que ler com muita calma, né. Diferente às 
vezes de um outro livro que você lê ali em dois, três dias, num final de semana você devora o livro, 

depende... 

 Halla diferencia dois tipos de escrita que considera facilitar/dificultar o leitor: uma 

leitura pesada, e outra mais leve que o leitor a devora em poucos dias, e complementa afirmando 
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que as leituras pesadas [  Literatura: Valter Hugo Mãe] realiza com calma. As leituras 

pesadas, que são lidas com calma, como afirma Halla, demandam um estar atento para 

desvendar o jogo que delas emerge. E nessa tensão que se estabelece entre leitor e texto, em 

que o leitor pode se afetar pelo texto, como já afirmamos, é uma leitura fruitiva. Já as leituras 

fáceis são aquelas as quais o leitor aceita a letra, não entra no jogo, lê para terminar, para ter 

“mais um livro lido”. Claro que há leituras mais densas, como Grande Sertão: veredas, Dom 

Quixote, Irmãos Karamázov, entre outras, que exigem mais do leitor, mas mesmo estas podem 

ser lidas apenas para se chegar ao fim, quando não se aceita jogar, quando não se entra em 

conflito com o texto. 

(97c) Às vezes tem essa característica também, né. 

 Lizzy inicia sua narrativa considerando que os motivos apontados lhe são reconhecidos 

[  assentimento], mas é interrompida por Halla: 

 (98c) Depende do tipo de escrita também do autor. 

 Ressoa na narrativa de Halla, para além da possibilidade da leitura fruitiva que 

afirmamos, o autor, responsável pela escritura do texto, e, portanto, pela dificuldade do leitor. 

[ Enigma 5: (explicação) a forma do texto é um elemento que toca Halla]. 

(99c) É, também. Eu acho que tem outro fator determinante nessa agonia ou não do livro, é um pouco 
a da mediação, que quando tu escolhes um livro para ler, teve livros que eu fui na livraria para 

comprar, e eu comprei e cheguei em casa, eu não consegui ler, o livro ficou lá, né. Mas tem livros que 
acaba que você tem que ler em conjunto. 

Ressurge, nessa narrativa, um elemento importante que já tratamos na lexia 15c e que 

Lizzy nos ajuda a nomear: a mediação compartilhada, um espaço de leitura e de discussão 

conjunta para a compreensão de uma leitura literária. Discutimos muito no caderno anterior 

sobre o papel do professor, do bibliotecário como mediadores de leitura. Alargando mais as 

possibilidades, a partir da narrativa de Lizzy, é que o grupo também é um mediador                           

[  mediação compartilhada]. E exemplifica sua afirmação: 

(100c) como... eu lembro do livro da Virgínia Woolf, que a mediação que a gente teve com a Denise, 
ela falava daquele livro tão magnificamente, que quando eu li as primeiras páginas eu estava odiando 
o livro, eu falava “não, mais vai começar a parte legal, vai... a hora que vai engrenar essa leitura”, e 

aí eu escutando ela falar mudou a minha visão pra conseguir entrar no livro e realmente adorei a 
leitura. Como algumas outras leituras também, que quando vocês... se eu fosse ler por si só, por mim 

mesma, não teria talvez a mesma experiência. 

 Vemos aqui um outro exemplo, com Marcela (231b) ocorre algo semelhante, de que a 

obrigatoriedade da leitura, com uma solicitação do mediador para que o leitor insista, colaborou 
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para que este passasse a saborear o que lia. A leitura considerada por Lizzy difícil [  Literatura: 

Virginia Woolf], ao ser discutida em grupo, foi facilitada, à medida que ouvia o colega e não 

só isso, possibilitou uma experiência diferente. 

  Assim, o que emerge da narrativa é que a insistência do mediador aliada a estratégias 

de trabalho com o texto, no caso de Lizzy o texto compartilhado com outros colegas, ajudam a 

superar dificuldades e a experienciá-lo. Os leitores, nesse caso, ao lerem o mesmo texto literário 

e discutirem coletivamente suas descobertas constroem um saber grupal, coletivo. A 

experiência tornou-se coletiva e abriu a possibilidade para uma experiência individual, quando 

Lizzy voltou para o texto.  

(101c) Mas, às vezes, é realmente a leitura não vai, eu me sinto agoniada, eu paro, volto, eu leio, 
releio, teve livro de muito difícil leitura assim, de não conseguir encaixar e eu sempre buscava. Como 

a maioria, alguns desses livros são livros que eu queria finalizar a leitura, eu ia até o final. Mas eu 
lembro que uma vez eu escutei a frase, né, foi da professora, que a gente não é obrigado, eu tinha na 
minha cabeça, assim, que se eu começava um livro eu não ia deixar de lê-lo, eu ia ler até o fim, e que 
a gente tem o direito, né, lá nos direitos do leitor, se eu não me engano é o Pennac que fala, Daniel 

Pennac, que você tem o direito de não ler um livro até o final se você não gostar dele. Eu tinha muito 
na minha cabeça “não, eu comecei, vou terminar”, né. Se eu não me engano é o Pennac que cita, que 
um dos direitos de leitor é você não precisar terminar uma leitura. Então eu já deixei de terminar de 

ler alguns livros porque eu não gostei do andamento da história, digamos assim, né. 

 Repercute, nessa narrativa, a leitora que já não se prende à obrigatoriedade de ler o que 

não quer e nem de finalizar uma leitura iniciada se não gostou, e Lizzy busca na leitura do 

literário argumentos para sua afirmação [ Literatura: Daniel Pennac]. Como já discutimos, o 

gosto é parceiro da leitura de deleite. Quando tratamos de fazer uma experiência a partir da 

leitura do literário, a leitura é de fruição, e, assim, muitas vezes, o texto é “insuportável”, 

“impossível”; está fora do prazer, fora da crítica pois não falamos sobre fruição, mas, sim, em 

fruição e a nossa maneira (BARTHES, 2013c). 

Mediação 

(102c) Eu já tive alguns bloqueios e aprendi a gostar com a mediação. Por exemplo, eu tenho... tinha, 
até semestre passado, um sério bloqueio com poemas. Mas por quê? Porque a minha professora 

mandava a gente escrever um poema, assim, do nada, sem uma mediação. E aquilo parecia que não 
ia, e eu passei a odiar poemas por causa daquilo, né. Aí até o semestre passado eu encontrei a 

professora C., que foi nossa professora em Poesia Moderna, que ela fez com que eu me encantasse, 
começasse a gostar e a procurar, né, a poesia. 

 Emerge na narrativa de Francisco a mediação que afasta e a que aproxima o leitor do 

texto. Como já afirmamos, o mediador tem dois papéis importantes: “iniciar” o leitor e 

acompanhá-lo no seu trajeto pelo campo da leitura. O bloqueios citados por Francisco surgem 
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por uma mediação equivocada [  bloqueio], superada por outro mediador [ Formação: 

professora em Poesia Moderna C.] que buscou encantar o leitor [  encantada]. 

(103c) Então, a mediação dela, o olhar que ela tinha, que ela tem, né, dos poemas, da poesia, da Ana 
Cristina César, ela foi fazendo com que eu me encantasse também por aquilo, e eu comecei a buscar 
também, sabe? Mas até então aquilo era um bloqueio, não ia. Quando eu comecei a aula, eu assim 
“meu deus, essa disciplina vai ser um saco”, eu já entrei armada, assim, não quero aquilo, eu não 

gosto, não... e ela fez a mediação dela, como a Lizzy falou, e a mediação é super importante, 
dependendo a nossa maturidade, a nossa... né, e ela fez com que eu gostasse, assim, da Ana Cristina. 

 Francisco considera que a mediação realizada pela professora a tornou encantada por 

poesia [ Literatura: Ana Cristina César], mas nos chama a atenção a descrição que faz da 

professora, o olhar que ela tinha. Emerge dessa descrição uma leitora que passa a se encantar 

pelos poemas a partir do olhar da mediadora, ressaltando o que tratamos no caderno anterior, 

sobre a importância de o mediador também ser um leitor, no caso, aos olhos de Francisco, 

encantado [  “ler”: 23: olhar encantado]. 

Questionamos os participantes se chegavam aos livros por mediação de outros ou 

sozinhos, e Francisco foi o primeiro a responder: 

(104c) Não, nem sempre. Eu ouvi falar de alguns, por exemplo, ou eu li um livro que citava aquele, 
daí eu busquei então, “ah, vou ver se esse livro é bom mesmo”, nesse sentido eu também fui 

buscando, ou que eu vi em algum lugar e me chamou atenção, mas nem sempre foi mediação, ou 
passeando pela livraria, encontrei... 

 Francisco busca novas leituras a partir de ouvir falar ou se vê e algo lhe chama atenção 

[  busca]. Emerge de sua narrativa a mediação por transporte em que o leitor encontra em um 

texto citações que o levam a outro texto; a mediação pelo espaço propositor da livraria, que é o 

espaço que medeia suas escolhas, ou mesmo a leitura das sinopses, que um paratexto medeia 

sua busca por novas leituras. 

(105c) teve uma vez que eu comprei, eu lembro que eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, e eu costumava 
ler a sinopse do livro, e dizia que o cachorrinho ia morrer. Eu não consegui terminar de ler o livro. 

Fiquei um tempão sem ler a sinopse, eu escolhia pelo título, assim, uma certa fase, só porque o 
cachorrinho ia morrer, e Deus o livre se o cachorrinho morresse para mim, naquela fase. 

 Repercute na narrativa de Francisco o leitor-criança que buscava a leitura de conforto, 

que não lhe causasse sofrimento [ Enigma 4: (explicação): quando criança buscava a leitura 

reconfortante]. Já Lizzy vê o espaço a oportunidade de encontrar indicações para suas leituras: 

(106c) Eu tive a vantagem de trabalhar no Proler, então eu tinha... escutava muito falar de livros e 
tinha muitas indicações de leitura. Aí a maioria dos livros, depois, desse universo literário, faz uns 

cinco, seis anos que eu tô mais inserida mesmo nessa área de literatura, e aí foi onde eu tive 
oportunidade de conhecer várias obras e pegar por hábito, todo mês eu compro um livro, assim, vou 
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na livraria para comprar um livro, ou para dar de presente ou para leitura, né, às vezes eu leio e 
depois eu presenteio. 

 Emerge na narrativa de Lizzy o leitor que recebia indicações de leitura pelo espaço ao 

qual frequentava [ Programa governamental: PROLER]. A possibilidade de atuar no 

PROLER agregou a si não só o acesso ao universo literário e conhecer várias obras, como 

também constituir um hábito de leitura que a faz comprar um livro por mês. Sua narrativa revela 

que programas de incentivo à leitura como o PROLER têm um papel importante ao oportunizar 

o acesso aos livros, formar e conquistar novos leitores [  oportunidade]. Lizzy ainda nos revela 

que adquire livros em livrarias para ler e presentear, e também que presenteia livros que já leu 

[  desapego]. Sua narrativa revela-nos o quanto um ambiente leitor é importante na 

constituição do sujeito leitor. Ela não só adquiriu o hábito de leitura, mas tornou-se uma leitora 

crítica, incentivadora de outros leitores porque presenteia os amigos. Quando a questionamos 

como escolhe os livros que adquire, ela responde: 

(107c) Às vezes são por conversa, a maioria por indicações, assim, eu procuro pedir para amigos, ou 
alguma coisa que eu escutei e vou anotando, de livros que eu possa gostar. E às vezes é em conversa 
mesmo na própria livraria. Já fui pra comprar um livro e acabei levando outro, porque eu conversei 
com a pessoa que me atendeu e falou “nossa, esse livro é fantástico e tal”, e eu acabo levando, mas 

geralmente é por indicação de amigos. Ao menos nesse [momento]. 

 Na maior parte das vezes, são as indicações de amigos que levam, hoje, Lizzy a escolher 

uma leitura, mas também ouve os atendentes nas livrarias. Ressoa, nessa narrativa, a leitora que 

gosta de conversar e é a conversa, de fato, que medeia as indicações [ Enigma 3: (logro): a 

conversa medeia as escolhas literárias de Lizzy]. Para Halla, em cada fase da vida, há uma 

forma de acesso às leituras: 

(108c) A mediação... a questão do acesso ali depende da fase da minha vida. Na infância era 
aleatório, a gente escolhia o livro que a gente queria na biblioteca, né, aí ali no ensino médio 

começou a pensar no vestibular, então... no terceiro ano, segui a lista dos livros exigidos. Aí depois eu 
entrei na universidade, né, então meu acesso foi... foram as indicações dentro do curso e eu também 
fiz parte do ContArte, né, com a Lizzy, então ali eu acho que a gente enriqueceu bastante, né, ali eu 
acho que nossa formação foi bastante enriquecida. E também eu fiz parte do PIBID, né, que a gente 

tinha um grupo que trabalhava exatamente essa questão de formação de leitores nas escolas, né, 
então a gente também recebia bastante indicação ali, e hoje, de fora da universidade já, é 

principalmente através do clube do livro, né, com os outros membros. 

 Repercute, na narrativa de Halla, o leitor que, em cada fase de sua vida, buscou uma 

maneira de ter acesso às leituras, à biblioteca na infância, à lista do vestibular no Ensino Médio, 

e surge novamente os programas e projetos na universidade [ Enigma 5: (explicação) Halla é 

tocada de formas diferentes em cada fase de sua vida]. Para a leitora, mas também para Lizzy, 

fazer parte desses programas e projetos [ Formação: ContArte e do PIBID] da universidade 
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na qual estudou foi a possibilidade de formação como leitora. Na fase adulta, fora da 

universidade, Halla busca a indicação de amigos de um clube do livro ao qual pertence. 

Francisco descreve suas escolhas de um modo diferente: 

(109c) Ali, eu percebo que todo mundo, vocês falam “é, na 8ª série eu tive...”, eu nunca tive isso. 
Meus professores sempre foram muito da gramática, assim, sabe? Então a literatura sempre ficava 

muito de lado, e era escola estadual, então os professores nem aí pra vestibular também, né. Então os 
livros que eu escolhia era porque, de certa forma, eu me interessava. 

 Repercute da narrativa de Francisco o leitor que, durante a formação escolar [

Formação: educação básica], tanto na infância quanto na adolescência, não encontrou 

mediadores que pudessem indicar-lhe leituras, as suas escolhas vinham do seu interesse. 

Entretanto, mesmo sem a mediação necessária na escola, Francisco encontra-se com os livros 

que lhe encarnaram, evidenciando o que vimos apontando nesta pesquisa: a formação do leitor 

é complexa, dentro de um movimento pessoal, por isso não se dá da mesma forma. 

(110c) eu lembro que eu era criança, quando eu estava na 2ª série, e naquela época tinha bolsista, 
até, né, em escola estadual, ela me dava a chave da biblioteca, eu ia lá, abria, escolhia um, ela só 

anotava, não tinha nem bibliotecária na escola. Então era algo assim bem... então poucos da minha 
turma eram leitores, assim, só quem tinha mais influência em casa. Então a literatura de verdade, 

aquela né, que é forte, que é mais trabalhada, foi na universidade também, assim. 

 Com uma biblioteca na escola, mas sem um bibliotecário como mediador e sem 

professores que suprissem esse hiato, ressoa na narrativa de Francisco um leitor deixado a 

própria sorte [  abandono] na escola, mas com influências familiares, como ela já nos revelou 

anteriormente. Francisco, apesar de ser mais jovem que Marcela e Clarissa, encontra, como 

elas, a literatura na fase adulta, quando está na universidade. Todavia, a busca pelos livros ela 

afirma ter realizado “desde pequena” e que também tinha acesso a livros: 

(111c) É, tinha o acesso facilitado em casa, né, e na biblioteca da escola era só quando eu tomava a 
iniciativa de pedir a chavezinha para buscar um livrinho, e a menina anotava, eu ficava, trazia, e 
assim eu ia trocando. Mas, né, não tinha ninguém pra mediar aquele processo, eu sempre busquei 

bastante. 

 Os livros que ficavam trancados à chave, era um dificultador de acesso à leitora infantil. 

Emerge na narrativa de Francisco o livro interdito às crianças na escola [  Paradoxo: biblioteca 

escolar na qual os alunos não têm acesso facilitado]. Como já afirmamos na lexia (107b), os 

programas de incentivo à leitura tiveram impacto na medida em que os livros chegaram às 

escolas. O desafio, dizíamos, é como a escola utilizará esses livros. A narrativa de Francisco 

aponta que algumas escolas têm dificuldades, possivelmente pedagógicas e de pessoal, para 

implementar os programas. Para as questões pedagógicas, vemos com bons olhos iniciativas 
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como o ContArte, o PROLER e o PIBIB, voltadas à formação leitora e que atuam nas escolas 

públicas, por incentivar seus alunos a lerem e colaborar na formação inicial e continuada dos 

professores. 

 Francisco afirmou que as dificuldades que teve deviam a sua formação na Educação 

Pública. Halla tem opinião diversa: 

(112c) Acho que quando se chega no ensino médio, a literatura passa a ser secundária, né, é mais 
focado na, que nem tu falastes, na gramática, na ciência, no vestibular... eu tinha minha preocupação 
com o vestibular, eu não fui incentivada assim na escola, “ah, vocês tem que ler, vocês tem que...”, ali 

no ensino médio, né, até a 8º série a gente até tinha esse incentivo, mas chegou no ensino médio foi 
uma ruptura muito grande, assim, e... é realmente a literatura se torna muito secundária nessa fase 

porque aí começa aquela preocupação com o que você vai fazer depois que você sair daqui, né. 
Infelizmente, a literatura deveria ser fundamental, né... 

 Repercute, na narrativa de Halla, a leitora adolescente que, diante das exigências do 

momentos (intensificação dos estudos para ser aprovada no vestibular), deixa de lado a leitura 

do literário, ela se torna secundária quando deveria ser fundamental [  Paradoxo: a leitura do 

literário fundamental, se torna secundária]. Francisco concorda com Halla: 

(113c) Por meio dela, a gente consegue aprender outras coisas, outras áreas do conhecimento. 

 Francisco percebe a leitura do literário como possibilidade de outros conhecimentos e 

encontro com outras áreas do conhecimento. Se, quando criança, Francisco buscava a leitura de 

conforto, já adulta entende a leitura do literário como possibilidade de acesso a saberes                    

[ Enigma 4: (explicação): a leitura como possibilidade]. Aureliano identifica-se com a 

narrativa de Francisco: 

(114c) Exato. No meu caso, assim, é muito confuso. Eu sempre tive na minha cabeça que, assim, você 
é o que você lê. Desde pequeno. Eu sempre tinha. Então, eu assistia a filmes... eu vou ser bem sincero, 
eu não tive mediadoras. A maioria das minhas leituras foi... por conta. Então assim, li a Odisseia, lia 

sobre mitologia, fui para a mitologia, li essas coisas quando muito jovem, muito pequeno, muito 
criança, e aí eu ia aprendendo e descobri que aqueles mitos são pequenas fábulas, são pequenos 
contos, e aí eu ia... eu procurava, e foi, foi, foi... e eu cheguei num momento em que eu... pensava, 
assim, nos meus 11, 12 anos, “você é o que você lê”, e o que eu gosto de assistir? Ah, eu assisto, 

assistia muito filme, gostava de... 

 Ressoa em Aureliano algo como um mantra, você é o que você lê, e como em Alice 

(12a), o leitor desejante de conhecimento [  desejo]. Alice iniciou sua busca incentivada pela 

Alice da história, Aureliano pelos mitos gregos. Ele afirma que esse desejo surge desde pequeno 

e não identifica mediadores que colaboraram consigo, mas algo ressoava em si:  

(115c) Eu não sei, porque eu sentia aquela ideia de você precisa ser alguma coisa. 

Questionamo-lo sobre a possibilidade de ser um eco familiar [  ecos], e ele afirma: 
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(116c) É... parece, havia uma expectativa. Você é o que... você precisa ser alguma coisa. 

 O mantra que ressoa em Aureliano, você é o que lê, repercute outro, este familiar: você 

precisa ser alguma coisa [  repercussão]. Halla intervém: 

(117c) A sociedade em geral. 

 Como afirma Halla, há exigências sociais [ Sociedade: exigências sociais] que se 

tornam cobranças pessoais, principalmente na adolescência para a juventude, momento de 

decisões e escolhas importantes que podem refletir na vida adulta, e Aureliano narra, nesse 

momento: 

(118c) A sociedade em geral, mas a família é o... começa por ali. Começa pelo núcleo familiar, que 
você precisa ser alguma coisa. E eu gostava de ler. E eu era um... eu era uma pessoa um pouco... 
tímida durante muito tempo, assim, quando era criança era mais acanhada, não gostava muito de 

conversar... não era o cara mais forte, eu era magrinho, não era o cara... é... mais desenvolto, então... 
eu gostava bastante de ler, e gostava muito de criar histórias, então, para você ser um criador de 

histórias, você precisa ler histórias. E foi assim, e foi indo. 

 O menino franzino, tímido, acanhado, magrinho encontra, na infância, leitura como 

refúgio [  aconchego]. Ainda jovem torna-se um leitor apaixonado que precisa escolher um 

caminho para a vida e que envolva a sua paixão [ Enigma 1: (logo) A leitura é apaixonante e 

impossibilita algumas escolhas]. Pensou em ser um criador de histórias e, para isso, precisava 

ler. A solução que busca o traz mais próximo de sua paixão, pois o leitor apaixonado não quer 

se distanciar da coisa amada... 

(119c) Então teve um momento em que eu li... gostava muito dessas coisas de suspense, gostava muito 
de coisa de terror, gostava de terror, então... assistia Tim Burton, aí... o que que Tim Burton lê? “Ah, 
Edgar Allan Poe. Vamos ler Edgar Allan Poe”. Mais ou menos por isso. Aí Edgar Allan Poe, que o 

Edgar Allan Poe fez? “Ah, o Edgar Allan Poe, olha aí, ó, é o pai do romance policial, olha que 
legal”. Aí começa depois do suspense, você lê “O Corvo”, aí uma série de filmes cita “O Corvo” de 
alguma maneira, aí você vê documentários, assiste documentários, e você vê que filmes citam o livro, 
que os livros citam a vida real, a vida real imita a arte, e essa... em tudo isso... se proliferava, então 
você lia Edgar Allan Poe, você depois você lia o russo, aí eu comecei a ler os russos, e depois você 

lia, por exemplo, “O Morro dos Ventos Uivantes”, com 14, 15 anos, aí você...  

 Repercute, nessa narrativa, o leitor que transita entre as diferentes expressões artísticas 

[ Artes: literatura e cinema]. Aureliano revela-nos, como já vimos com Eleonora (95a), 

Marilyn (109b), o pai de Francisco (5c), que a literatura caminha ao lado de outras artes, seja 

como iniciadora ou como prolongamento. Aureliano transita entre o cinema [ Cinema: Tim 

Burton e “O corvo”] e a literatura [ Literatura: Edgar Allan Poe e “O morro dos Ventos 

Uivantes”] na ânsia de conhecer e isso o leva para a escrita: 
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(120c) eu comecei muito a gostar de escrever, gostava muito de escrever, gostava muito de teatro, e 
eu comecei a fazer bastante amizade, também não fui uma pessoa... [mímica de uma pessoa fechada] 

sabe? Soturna, e vamos ficar num canto, e estou aqui com o livro do Edgar Allan Poe lendo poesia e... 
não, eu também era uma pessoa que ia... com a literatura passei a me comunicar melhor e criar laços 

e... 

 Como na narrativa de Marilyn (274b), a leitura como condutora do desejo de escrever, 

desejo que cresce no apaixonado leitor Aureliano [  “ler”: 24: desejar escrever]. E como 

Marilyn o desejo por escrever é o desejo de ser aceito e amado pelo leitor, para sair da soturnez, 

do canto, longe das pessoas. É uma escrita para a aproximação, para se comunicar, para criar 

laços [  incluir-se]. 

Solitário? 

A partir das palavras de Aureliano, instigamos os participantes sobre o leitor ser alguém 

isolado e surge um diálogo entre os participantes: 

(121c) [Francisco]: Solitário. 

[Halla]:  Acho que a leitura em si... 

[Francisco]: Ela é solitária. 

[Halla]: ...ela é solitária. 

[Aureliano]: Ela é muito. 

 O diálogo entre eles parece indicar um consenso em relação à solidão que a leitura 

coloca o leitor [  “ler”: 24: é solitário], e eles continuam... 

(122c)[Halla]: Mas acho que ela não faz com que nós sejamos solitários. Pelo contrário, eu acho, né. 

[Aureliano]: Pelo contrário. Foi isso o que eu falei... 

[Halla]: Ela te coloca no mundo, né. 

 Aureliano e Halla, que a princípio parecem concordar com Francisco, logo em seguida 

apontam uma contradição [  “ler”: 25: coloca no mundo], e Aureliano se explica:  

(123c) ...depois te coloca no mundo. Te coloca no mundo e aí você vai entendendo que... eu tinha um 
cunho popular em casa, eu gostava muito de música, meus pais gostavam muito de música, então eu 

tinha o cunho popular em casa, né, o... essa questão mais brasileira popular, e ao mesmo tempo tinha 
o que eu assistia na televisão, gostava de assistir, e o que eu... o que eu lia, que é consequentemente 
era o que eu lia, e depois eu ia procurando por conta, e as pessoas ao meu redor, os meus amigos, 

com quem eu fazia amizade, acabavam gostando disso. 

 A leitura que, inicialmente, era solitária coloca Aureliano no mundo [  Paradoxo: a 

leitura solitária que leva o leitor para o mundo]. Repercute na narrativa um leitor em que a 



261 
 

leitura se entrelaça com a música, com a televisão, gera saberes que ressoam para além do leitor, 

para a família, para os amigos, e o colocam no mundo [  entrelaçamentos]. E isso se expande: 

(124c) O ensino médio foi muito maior, o ensino médio eu comecei a criar laços que hoje são eternos, 
apesar de que às vezes diverge, fala uma coisa “poxa, que legal o livro aqui”, “é bom e tal”, “é legal 

esse livro?”, me perguntam. 

 E o menino franzino, tímido que procurou na leitura refúgio, encontrou, na adolescência, 

outro espaço para si, tornou-se referência para outros leitores [  realização]. 

(125c) Mas assim, eu não tive um mediador do... ah, na escola. Tive um, que eu achava fantástico que 
era o professor de biologia que tinha problema com álcool e ele inclusive... ele saiu, porque teve que 

ser internado e quando voltou ele começou a trabalhar na biblioteca, e eu ia na biblioteca, para 
conversar com ele. Ele é inteligentíssimo, o cara era... lia muito. E aí a gente conversava e trocava... 

foi assim, era na conversa, não era tipo meio inquisidor, “não, você tem que ler isso aqui, se você não 
ler isso aqui”, não, era na conversa, despertava o prazer da leitura. 

 Repercute na narrativa de Aureliano dois tipos de mediador: o inquisidor que quer 

determinar o que o mediado deve ou não ler, e, para nós, isso não é mediação; e o mediador 

propositivo que move o leitor para uma experiência estésica, reconhecido leitor, que 

conversando desperta o prazer pela leitura [  prazer]. Como Alice (45a), Aureliano encontra 

esse mediador em um professor.   

(126c) Então, eu acho que assim, é... como antes, que é uma pergunta que tu fizeste anteriormente, 
que foi a questão de como você via a angústia, eu falo que assim, a literatura ela deve ser angustiante, 
deve. Porque a literatura ela é prazer, a literatura ela é paixão, ela arde, ela deve fazer isso. Se você 

pega, abre um livro e aquele livro ele apenas vai te conduzindo, chega no final e dizer “olha que 
legal, que história bonita”, ele não te causou nada, ele não te causou aquela ardência, não te causou 

aquele... “meu... o que que é isso?”. 

 Aureliano, leitor apaixonado por uma leitura literária que é prazer e paixão, que arde, 

considera-a angustiante e assim ela é [  “ler”: 26: é angustiante]. Para Barthes (2003), o 

sujeito amoroso quando se sente “[...] tomado pelo medo de um perigo, de um ferimento, de 

um abandono, de uma reviravolta” exprime esse sentimento sob o nome de angústia. E a leitura 

do literário quando frui provoca assim o leitor. E o leitor encarnado sente essa ardência que 

narra Aureliano [  ardência]. 

 A narrativa de Aureliano ressoa em Francisco: 

(127c) Ela tem a função de te provocar, né. 

 Francisco revela-nos outro elemento sensível da leitura do literário para si, a provocação 

[ Enigma 4: (explicação): a leitura que provoca]. E Aureliano complementa: 
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(128c) De provocar, ela tem que ser provocativa, ela tem que ser angustiante, a arte ela é 
angustiante, porque ela te faz reproduzir... né, a ostra não gera a pérola se não tiver um grão de areia 

que vai machucá-la. Então... 

 Emerge da narrativa de Aureliano a leitura do literário que é arte, que provoca, que 

angústia e que é boa por ser assim, perigosa [ Enigma 1: (explicação) a leitura é um terreno 

perigoso pois causa angústia, machuca]. 

 Lizzy ao ouvir Aureliano sorri e ele nota: 

(129c) É meio escatológico falando dessa maneira, mas é... 

 Foi interessante perceber que, à medida que os participantes da pesquisa conversavam, 

construíam uma relação de confiança que permitia manifestações com mais liberdade, intensas 

ou escatológicas, como manifesta Aureliano [  intenso]. Lizzy, considerando a afirmação do 

colega, manifesta-se: 

(130c) É... eu acredito que realmente a literatura ela tem essa função de mexer, provocar e reverberar 
também, né. A questão do prazer nem sempre é o prazer visto como o prazer de alegria ou prazer de 
satisfação, mas é aquilo de provocar mesmo o mais íntimo, de fazer um desassossego, de desajustar, 

de trazer uma... 

 
Deleite? 

Fruição? 

 Repercute na narrativa de Lizzy dois sentidos para o termo prazer: aquele da satisfação 

momentânea, do deleite; e o prazer da fruição, provocativa, que desassossega, desajusta. Em 

consonância com Barthes (2013, p. 21), ao afirmar que o leitor é um sujeito anacrônico “[...] 

que mantém as rédeas do prazer e da fruição, pois participa ao mesmo tempo e contrariamente 

do hedonismo profundo de toda cultura [...] e da destruição dessa cultura”. Ele tem consciência 

do seu prazer e procura sua perda. O leitor encarnado vive essa contradição, lê com prazer, na 

fruição [  contradição].  

 Francisco busca complementar o pensamento de Lizzy: 

(132c) De desestabilizar, de tirar do... 

 Aos poucos em Francisco vão emergindo os elementos que busca em suas leituras               

[ Enigma 4: (explicação): a leitura que desestabiliza]. E Lizzy continua: 

(133c) De fazer você pensar também, se não “e agora? Viveram felizes para sempre, ponto. Não, 
cortaram as pernas”, não sei como é o final do livro [dirigindo-se a Francisco, fazendo referência 

sobre o livro por ela citado]. Mas é onde é que tá o nexo disso com aquilo? Nem sempre tem que ter 
um nexo. Eu acho que a literatura traz essa função assim também de ser ao mesmo tempo uma fuga, e 
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às vezes a gente só vai na literatura como um momento de viajar, de mergulhar, de ter um descanso, 
digamos assim, porque as palavras têm essa função também, de ao mesmo tempo que ela pode te 

desassossegar, ela pode trazer o acalento, né, ela pode abraçar aquela história ou pode se identificar. 
Então eu acho que ela tem sim essa função também do provocar, a função provocativa, assim como a 
literatura causa sempre um impacto, né, às vezes maior, às vezes menor, mas eu acho que o bom texto 

literário tem essa função assim de te fazer lembrar, deixar marcas, sempre deixa marcas. 

 Reverbera, na narrativa de Lizzy, uma leitora anacrônica, consciente da possibilidade 

de fruição do texto; contudo, também busca a viajem, o descanso, o deleite [  Antítese: 

fruição/deleite]. Lizzy, ao ler, é, ao mesmo tempo, o personagem-leitor de Se um viajante numa 

noite de inverno, de Calvino, que entra no texto para compreender Ludmilla e Lúcia49, e que, 

pelo guarda-roupas, adentra o mundo de Nárnia. Ela afirma: a leitura deixa marcas! Quando a 

instigamos a falar mais sobre essas marcas, ela narra: 

( 134c) Tem várias, tem várias marcas da literatura, tem coisas que às vezes a gente lê e marcou 
naquela história, é... um fragmento, por exemplo, da Clarice, do olhar do ônibus, do homem do 

ônibus, é uma coisa que toda vez que eu olhar aquela figura eu vou lembrar do que eu olhei naquela 
história.  

 Lizzy aponta as marcas do texto que lê, como o fragmento de um texto [ Literatura: 

Clarice Lispector] e não as marcas da leitura em si [ Enigma 3: (logro): Lizzy oculta as marcas 

que o texto deixa em si]. Ela continua:  

(135c) É... pequenos fragmentos, assim... um banco, por que o banco estava daquele jeito? Ou por 
que neste livro? Passei a ver literatura pela parte estética também, né – por que neste livro está desse 

jeito essa diagramação? Ou por que está desse jeito essa fonte? Ou por que esse livro não tem 
capítulos? Ou por que esse livro é escrito assim, sem parágrafos?  

 Repercute, nessa narrativa, a leitora que entra no texto, desvelando veiazinhas do sentido 

(BARTHES, 1999) nos tipos de letra, na diagramação, na estrutura do texto, tecendo sua 

narrativa a partir dessas marcas textuais [  procura]. Emerge, nessa narrativa de Lizzy, o 

despertar pela leitura pelo aspecto material, ela fala de como a estética do livro a afeta, 

apontando que sua relação com o texto é ampliada pelas marcas textuais. 

(136c) então, tudo isso traz diferentes percepções que faz com que você vá formando também a sua... 
às vezes vem conhecimentos para formação mesmo de opinião, coisas que me faz pensar depois “será 
que é isso mesmo?” ou “não, eu discordo com esse autor no que ele está dizendo”, mas nem por isso 

deixa de me causar uma... fruição, uma... 

                                                 
49 Personagem do conto O leão, a feiticeira e o guarda-roupas em: LEWIS, C. S. As crônicas de Narnia. 2. ed. 
Tradução Paulo Mendes Campos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
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 Desvelar dos diversos sentidos do texto, buscando respostas a seus questionamentos, 

ressoa, na narrativa de Lizzy, como fruição e possibilita diferentes percepções, colabora na 

formação de opinião e no senso crítico do leitor [  fruição]. Para Aureliano, tem outro nome: 

(137c) Inquietação. 

 Entendemos que as diferentes percepções são possibilitadas a partir da experiência com 

a leitura do literário, elas são saberes que encarnam e provocam mutações no leitor, na sua 

maneira de compreender a vida e, consequentemente, na sua opinião e no seu senso crítico. A 

fruição possibilita o fazer a experiência a partir da leitura do literário, não há, nesse caso, 

experiência sem fruição. E são as inquietações, que nos narra Aureliano, que en-caminham para 

a fruição [  inquietações]. Lizzy, para complementar seu pensamento, afirma: 

(138c)... necessidade na leitura mesmo assim, “não, essa obra valeu a pena mesmo, né, essa obra 
trouxe, agregou, trouxe várias coisas diferentes para mim”. 

 Ressoa, na narrativa de Lizzy, a leitura do literário como necessidade, como algo que 

agrega coisas ao leitor [  “ler”: 27: é necessidade]. Para Halla, há condições: 

(139c) Eu acho que depende muito de cada livro, né, cada livro desperta alguma coisa diferente. Tem 
livro que diverte, tem livro que entristece, tem livro que faz refletir sobre questões mais sociais; enfim, 

mas tudo dentro daquilo que a gente estava falando, de provocar alguma coisa, né. 

 Repercute, na narrativa de Halla, que o encontro com a leitura do literário ressoa e 

repercute em cada leitor de forma diferente [  multiplicidade]. A leitura de um mesmo texto 

pode divertir um leitor e entristecer outro, tudo dependerá dos sentidos que cada um dá para o 

que leu. E a leitura de um texto hoje pode não ter a mesma repercussão amanhã, ou sua releitura 

pode abrir outras possibilidades de sentir, e abre, a depender do texto [ Enigma 5: (logro) os 

elementos que tocam Halla são aqueles que lhe provocam emoções ou reflexão].   

Aureliano, completando o pensamento de Halla sobre a possibilidades do texto, afirma: 

(140c) ...de te levar a... te provocar. 

 Repercute, nessa afirmação de Aureliano, que o texto leva... provoca o leitor, mas 

reafirmamos: é importante que o leitor se permita a experiência, se abra a ela [  “ler”: 28: é 

provocar]. Para Halla, leitura do literário: 

(141c) É, viver da arte em si. Tem livro que a gente só se deleita, né, então... mas tudo dentro do 
provocar alguma coisa dentro de nós. Mas cada um acho que é único, né. 
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 Cada leitor é provocado de forma diferente frente à leitura do literário. Essa lexia nos 

leva a refletir sobre o termo “provocar”, pois traz consigo certa ambivalência quando tratamos 

da leitura do literário que provoca o leitor. “Provocar” tanto pode ser utilizado na relação 

leitor/deleite, como na relação leitor/fruição. No sentido tratado por Halla, “provocar” está, 

como ela mesma expressa, sendo utilizado em uma relação de deleite, pois ler provoca-nos 

alegria, bem-estar, aconchego, tristeza, raiva... [  deleite]. Não há nada de errado com isso, 

como já tratamos em vários momentos neste trabalho; contudo, vale ressaltar, interessa-nos 

discutir a provocação que inquieta, que abala, que desconforta, o oposto da leitura do deleite. 

Por quê? Porque é ela que colaborará para que o leitor questione seu projeto prévio de leitura, 

entre no texto para compreendê-lo, faça a experiência com a leitura do literário. E assim, de 

fato, viver a arte literária em si. Desse modo, emerge a resposta ao enigma iniciado na lexia 

(71c) [ Enigma 5: (conclusão) os elementos que emergem do texto e a tocam são aqueles que 

possibilitam que se perceba vivendo a arte]. 

 Francisco é provocado a entrar na discussão:  

(142c) Sim, eu... eu lembro quando eu era um pouco mais nova e poucas leituras, e... cara, a gente 
tem aquela leitura também ingênua, né, de acordo com a nossa maturidade e eu lembro que, quando 

eu comecei a namorar, às vezes, dependendo do livro que eu lia, eu sentia muita raiva do meu 
namorado, parecia que aquele personagem, sabe, que eles podiam fazer a mesma coisa... sei lá, 

assim, parece que eu via aquilo, sabe. 

 Repercute, na narrativa de Francisco, a leitora iniciante que se entrega ao texto [  

entrega], o vive como se realidade fosse... 

(143c) nesse sentido, às vezes, eu me envolvia tanto na história que parecia que... o negócio mexia 
tanto comigo que parecia que era ele o próprio personagem, “deus o livre se ele fizer isso”, “por que 

ele não é assim?”, como o da história, né? Nesse sentido assim. E eu acho que ela tem essa... cada 
leitura que a gente entra a gente sai dela diferente, né, ela... 

 Como Dom Quixote que saiu pelo mundo em busca das aventuras que lia nos livros de 

cavalaria, repercute na narrativa de Francisco esse mundo de fantasia [  fantasia], em que o 

leitor busca ser o personagem e projeta em personagens fictícios, personagens da vida real, faz 

parte da magia da leitura do literário. É nesse jogo entre o real e o ficcional que o leitor, místico 

e apaixonado, transita, a leitura torna-se desejante (BARTHES, 2012), e faz com que, em cada 

leitura que entre, saia de um jeito diferente. E Aureliano completa: 

(144c) A gente sai com ela. 

 Sai com ela, porque é atravessado pela leitura [  companhia]. Sai com ela à medida 

que faz a experiência. Sai com ela, pois, assim, ela encarna...  
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(145c) A gente sai com ela, né, e por mais, eu posso ler três, quatro, cinco vezes esse livro e cada 
leitura vai mexer comigo de uma forma diferente, eu vou encontrar algo que eu não tinha percebido 

aqui. 

 O texto literário é plural, daí a possibilidade de ler e reler um mesmo texto. É a 

pluralidade de sentidos do texto que instiga Francisco a voltar, pois encontrará outros caminhos, 

não percebidos ou não trilhados na leitura anterior [ Enigma 4: (explicação): a leitura de texto 

plural]. Aureliano concorda com Francisco: 

(146c) E essa questão, por exemplo, quando a gente fala de literatura. Quando fala de literatura, 
Bakhtin já dizia que o romance é um gênero aberto. Ele é um gênero aberto. Ele está ali, ele sempre 
está em experimentações, ele está sempre vivo, então você sempre vai sair com alguma coisa. E você 

vai fazer diversas leituras e sempre vai sair com algo diferente daquilo, então... 

 Aureliano considera a leitura do literário um gênero aberto [ História da Literatura: 

Mikhail Bakhtin], aberto para experimentações, vivo. Barthes (2013c) nos dirá que o texto se 

constitui de diferentes entradas entrelaçadas, como em um tapete no tear. Entendemos que fazer 

uma experiência a partir da leitura do literário é se entrelaçar com o texto...no movimento de ir 

e vir de cada linha... ora acompanhamos uma... ora outra... parando em um nó... tentando 

decifrá-lo... partindo para outra linha. Uma única leitura não dá conta de todo o trançado, uma 

leitura linear não possibilita desatar nós, cada nó desatado é um saber conquistado. Como no 

tear que a cada fio puxado e nó desatado, uma nova estampa se forma no tapete, cada nova 

leitura é um novo texto, uma nova descoberta... 

(147c) A cada leitura uma nova descoberta. 

 Francisco repercute, em sua narrativa, o leitor que deseja ler e reler para que leituras 

mexam consigo e possibilitem (re)descobertas [ Enigma 4: (logro): a possibilidade de 

(re)descobertas].    

(148c) Uma nova descoberta. E isso é a inquietação, às vezes, que eu digo, às vezes, a angústia, é 
você saber que você pode ler milhões de vezes “O jogo da amarelinha” e você não vai conseguir 

absorver tudo. E isso é a alegria do livro também, é alegria também. 

 Para Aureliano, são as inquietações e os sentimentos que emergem da leitura que 

provocam a releitura. São leituras que, ao mesmo tempo, provocam angústia e alegria                      

[  Paradoxo: a leitura angustiante que alegra]. E leituras [ Literatura: “O jogo da 

amarelinha”] que tem clareza que não consegue se apropriar de uma única leitura. 
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(Re)ler 

 Questionamos as outras participantes se reliam os textos: 

(149c) É muito difícil para mim... reler um livro. Porque aquilo que tu falastes no início [para 
Aureliano], sempre tem um monte de livro para ler, aí fica aquela coisa “ah, mas eu já li esse, mas... 
eu vou morrer e não vou ler todos os livros que eu quero ler, então vamos aproveitar...”. Mas “O voo 

da guará vermelha” eu peguei para reler. Mas é difícil para mim reler um livro, bem difícil. 

 Repercute, na narrativa de Halla, o leitor devorador de livros, como Marilyn (85b). 

Entretanto, Marilyn devorava-os por uma questão profissional, Halla quer aproveitar o tempo, 

conhecer o maior número possível de textos. A leitora aponta “O voo da guará vermelha” como 

um texto que releu [ Literatura: “O voo da guará vermelha”], o mesmo texto que havia 

afirmado que a tocara (lexia 69c). É interessante essa afirmação, pois confirma o que afirmamos 

anteriormente: a releitura ocorre quando somos inquietados, provavelmente os livros que Halla 

tenha lido não a provocaram o suficiente. Já Lizzy discute a releitura de forma ampliada: 

(150c) O livro todo não, mas como eu tenho mania de fazer anotações, sublinhar e tirar frases, muitas 
vezes eu pego um livro novamente para relembrar ou ver o que falava exatamente naquele livro, né. 
Como eu tenho um irmão mais novo, que tem muitas leituras, muitas vezes livros que ele tem que ler 
eu já li, então eu sempre, quando a gente vai partilhar, que antes das provas dele a gente senta para 

partilhar sobre os livros, eu costumo pegar os livros e reler “rapidamente” pelos capítulos para 
poder... aproximar, aí eu faço algumas associações, e, às vezes, eu penso “nossa, não tinha pensado 

nisso naquele momento”, né. 

 Repercute, na narrativa de Lizzy, a leitura plural, pois um texto plural a provoca 

(BARTHES, 1999). A leitura plural não é linear, pois o leitor entra no texto por suas dobras, 

busca em alguns momentos apenas fragmentos selecionados em uma leitura anterior, pula 

capítulos, que avança na leitura, retorna para dizimar dúvidas, realiza associações e compartilha 

com o outro para suscitar novos sentidos [  “ler”: 29: é fazê-lo de forma plural]. 

(151c) Eu lembro quando a gente estudou [ela e o irmão], a gente voltou muito algumas coisas; assim, 
que ele falando ficou completamente diferente e eu voltei para ver. E aí essa questão assim de cada 

leitura, ela é única e ilimitada, penso, né. Além de única, ilimitada, cada vez são diferentes sensações, 
interpretações, depende de como eu estou, depende de como eu leio, qual é o momento que eu estou 

vivendo, também. 

 Emerge da narrativa de Lizzy que o leitor também é provocado por outro leitor a uma 

releitura [  provocação]. No momento de compartilhar com o outro suas impressões e 

interpretações, como aponta Lizzy, o leitor pode encontrar alguém que coloque em xeque seus 

saberes elaborados a partir do lido, a releitura se torna uma forma de comprovar ou não esses 

saberes. Repercute, na sua narrativa, uma leitura única e ilimitada [  Antítese: leitura 
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única/ilimitada], pois provoca diferentes sensações, interpretações e está ligada ao estado 

emocional do leitor e ao momento que lê. 

 Francisco também realiza a releitura... 

(152c) Já aconteceu, assim, porque parece que tem livros que acolhem a gente, né, confortam. 
Então... “nossa, precisava tanto ouvir algo como aquele livro”, daí às vezes acontece assim. Não é 

sempre, né, não é... mas assim, eu precisava daquele livro agora, nesse momento da minha vida, aí eu 
busco, sabe? Bem... 

 O leitor que volta às leituras que lhe trouxeram deleite. Emerge agora o que Francisco 

(45c) não havia nos revelado o que considerava importante nas leituras que realizava, o sentir-

se acolhida e confortada [ Enigma 4: (conclusão): para sentir-se acolhida e confortada].   

 Aureliano, de forma semelhante à Lizzy, realiza leituras e leituras plurais, por diferentes 

motivos: 

(153c) Eu... eu tenho alguns que eu leio e eu gosto muito de... como eu gosto muito da literatura 
latino-hispânica, eu gosto muito de ler no espanhol, então mais recentemente eu li a obra toda de 
ensaios e de contos do Borges, que foi uma experiência assim... ah, sabe? Difícil, mas consegui, li 
também o “Las armas secretas” do Cortázar, também. Não li ainda o “Jogo da amarelinha” em 
espanhol porque... é um livro bastante complexo, então, às vezes, precisa de... talvez de um tempo 

maior para poder fazer uma análise, e uma língua que, às vezes, você não domina tão bem, né, 
demora um pouco... 

Em algumas releituras [ Literatura: Borges, “Las armas secretas”, de Cortázar], 

Aureliano buscou como entrada a língua original do texto [ Literatura: latino-hispânica]. Em 

outras [ Literatura: “O jogo da amarelinha”] não se arriscou pela “complexidade do texto”. 

Emerge, nessa narrativa, um estereótipo: o leitor afasta-se de livros que ouviu dizer que são 

complexos.  No entanto, em outros tão complexos, ele nos narrou que adentrou. O que o afastou 

deste? Talvez a língua, como ele mesmo nos revelou [  reconhecimento de seus limites]. 

(154c) mas eu gosto de ler muito, eu gosto de ler os livros de contos, eu sempre releio, eu tenho a “A 
Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada”, do Gabriel García Márquez, 
que eu adoro reler; eu gosto muito do “Bestiário”, do Cortázar, que eu gosto de ler, mesmo; tem os 

contos da Clarice, que eu, às vezes, gosto de reler também. 

 Outras obras ele relê por deleite [ Literatura: “A Incrível e Triste História de Cândida 

Erêndira e Sua Avó Desalmada”, de Gabriel García Márquez; “Bestiário”, de Cortázar; Clarice 

Lispector]. 

(155c) e... eu gosto muito também da... de literatura filosófica, então gosto, sempre quando eu estou 
mal, eu pego “Filosofando com o martelo”, do Nietzsche, eu pego “Humano, demasiado humano”, do 

Nietzsche, e, às vezes, eu leio alguns trechos, que eu gosto muito dos aforismos, que eu acho que é 
curto, e, às vezes, é bom e fala contigo, fala contigo e te dá na tua cara e pronto, acordou. E aí te faz 

ler, te faz... 
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 Ainda há aquelas [ Literatura: “Filosofando com o martelo” e “Humano, demasiado 

humano”, de Nietzsche] que relê para se confortar.  

(156c) eu releio, não posso dizer que assim “ah, esse aqui é um livro...” – o “Cem anos de solidão” é
um livro que eu já reli e quero reler novamente, porque tem muita coisa para absorver, o “Jogo da 

amarelinha” também já li algumas vezes, umas duas, três vezes, e... mas assim, um hábito assim “ah, 
esse livro eu tenho que reler ele”, não, eu também gosto muito de dar continuidade, gosto de pegar 
uns outros livros daquele autor para entender... a ideia desse autor, de uma maneira mais ampla. 

 E há aquelas que Aureliano relê pela fruição [ Literatura: “Cem anos de Solidão” e “O 

jogo da amarelinha”]. Repercute, nessa narrativa, o leitor que faz releituras, mas as releituras 

pela fruição são dos livros que o tocou, como ocorreu com Halla (149c). 

 As narrativas dos leitores participantes deste encontro revelam que o leitor do literário 

realiza releituras de maneira diversa, mas, principalmente, daquelas leituras que foram 

atravessadas pela experiência. 

 
Deslizar 

 Questionamos os leitores que narrassem sobre a forma que entram no texto, e Halla 

descreve: 

(157c) Eu geralmente leio, não costumo parar, assim, para fazer alguma interferência. Não [faço 
anotações no livro], eu... eu também sou como o Aureliano, eu tenho dificuldade para marcar, assim, 

o livro. Eu começo e vou indo, assim, por mais que aquela, aquele trecho tenha chamado atenção – eu 
já tive esse costume, mas eu parei porque eu acho que eu não me identificava com aquela, com aquela 
estratégia, né. Mas geralmente eu começo o livro e vou indo, assim, não tem... Eu gosto de ler em voz 

alta, mas eu canso rápido, aí eu tenho que acabar lendo... Não [busco informações sobre o livro],  
geralmente ou antes ou depois da leitura, mas não no momento da leitura, eu acho que... para mim é 

um momento que eu... é eu e o livro, e só. 

Repercute, na narrativa de Halla, o leitor que mergulha no texto, que se entrega. Alguns 

fragmentos ela lê em voz alta. Não gosta de marcá-lo e nem de interromper a leitura para buscar 

informações que a complemente, faz isso antes ou depois, pois considera que esse é o momento 

entre ela e o texto. Halla, que quando criança já “lia”, mesmo sem saber ler, por incentivo da 

mãe, tornou-se uma leitora do literário que valoriza o momento, o encontro com o texto                  

[ Enigma 2: (logro): a valorização da leitura como encontro com o texto]. 

(158c) Ai, tinha que ter trazido para mostrar para vocês, é cheio de legendas os meus livros, eu tenho 
códigos pessoais. Eu gosto muito de sublinhar, então eu tenho – quando eu só sublinho a frase, é 
porque eu gostei da frase; quando é uma palavra que eu não compreendo, eu faço um asterisco 

pequenininho em cima dela... 

 Barthes e Compagnon (1987) consideram que ler também é um método para organizar 

um saber, um texto e a leitura podem se transformar em escritura, o leitor escreve a própria 



270 
 

leitura. O que repercute da narrativa de Lizzy é o processo de escritura da sua leitura. Como 

Barthes (1999), Lizzy criou seus próprios códigos de leitura e uma maneira de penetrar no texto 

[  “ler”: 30: é escrever a própria leitura]. 

(159c) quando é uma palavra que eu achei interessante de ser usada – gosto muito de incorporar no 
meu vocabulário as palavras que eu tenho no livro, às vezes são palavras que eu já sei o significado, 

mas que eu achei muito legal aquele uso – aí é uma nuvenzinha. Então tudo no meu livro, quando 
você abrir e ver uma nuvenzinha, é porque aquela palavra eu quero utilizá-la com frequência, quando 

tem um asterisco é porque eu fui buscar depois o significado, eu nunca paro na hora para ver o 
significado, eu tento compreender pelo contexto da frase e quando eu não compreendo, depois eu 

volto para pegar no dicionário e releio. 

 Lizzy tem gosto pelas palavras, brinca com elas, busca seus sentidos e, como Marcela, 

(60b) quer incorporá-las a seu dia a dia. É uma leitura que não deixa passar nada, que esmiúça, 

que se cola ao texto de forma aplicada e arrebatada, que mergulha na profundeza dos sentidos 

para, depois, emergir para nova leitura. Lizzy joga-se no texto, joga com o texto, joga a partir 

do texto [  ludicidade]. 

(160c) E eu tenho mania de fazer anotações, também, no próprio livro, né, então... primeiro capítulo, 
quando é por capítulos, eu “ah, esse capítulo fala sobre a vida”, então eu escrevo lá no título “vida”, 

para eu ir me localizando depois, mas são coisas sistemáticas, né, de quem trabalha com sistemas, 
assim... 

 E a leitura cortada, estilhaçada, a caça de seu plural, se torna escrita. A leitura escritura, 

expressão da experiência de Lizzy com o texto [  criação]. A narrativa apaixonada de Lizzy 

chama atenção de Aureliano, e os dois começam a conversar: 

(161c) [Aureliano]: Não é o meu caso. 

[Lizzy]: ...que é o meu caso, assim. Eu gosto... ah, eu às vezes, é... quando tem sumário eu coloco no 
próprio sumário, assim, alguma coisa que me chamou muito a atenção, aí eu uso... 

[Aureliano]: Poxa! 

 Lizzy é da área de Matemática e Aureliano, das Letras, e fica espantado com a forma 

que a colega entra no texto [  espanto]. Lizzy utiliza a linguagem que conhece para adentrar 

no texto: 

(162c)...coisas matemáticas. Eu uso vários colchetes ou chaves, assim, quando é o parágrafo todo, 
ou... para não riscar todo o livro ali, às vezes eu faço uma chave do lado e coloco, né, “trabalho” ou 

“sobre sociedade”, então é o que me chama. Então... esses códigos sempre têm, é o sublinhado, o 
asterisco e a nuvenzinha, sempre. 

 Os diferentes símbolos da linguagem Matemática são os códigos de Lizzy, vestígios de 

sua fuga do texto, fragmentos do já lido, visto, realizado, experienciado, assim como são os 

cinco códigos construídos por Barthes (1999), e os utilizados neste texto de análise [  
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linguagens]. É a leitura que passa a ser uma prática da vida, por ela se mostrar ao leitor, na sua 

intimidade, no seu pensar... 

(163c) Quero ver o teu livro. 

 A narrativa de Lizzy instiga Halla que fica curiosa para ver os livros da colega                      

[  curiosidade]. E Lizzy continua a narrar sua forma de adentrar no texto: 

(164c) É, tá sempre. Uma vez eu tentei usar post-it, mas não funcionou, porque fiquei toda perdida 
olhando, achava lindo, o Bruno tinha cheio de post-it colorido, e não consegui. É... e uma estratégia, 
assim, que eu tenho de leitura, tenho por cobrança pessoal, ler todo dia um pouco, e eu gosto de ler 

sempre dois livros... eu gosto de me desafiar, assim, dois livros... 

 Cada leitor constitui sua forma de esmiuçar o texto. Bruno, leitor citado, utiliza-se de 

post-it, mas ela não conseguiu reproduzir [  originalidade]. Outra maneira de leitura apontada 

por Lizzy é a de ler de forma concomitante, mais de um livro: 

(165c)  Só que um geralmente é técnico ou da minha área ou... atualmente eu estou lendo um livro de 
estratégia, mas eu gosto muito de ler os livros do Bauman, e o outro de literatura, então um dia eu 

leio um, um dia eu leio o outro, para tentar forçar o meu cérebro a lembrar, assim, mas o meu 
objetivo é ler um capítulo – até o dia em que eu peguei um livro que não tinha capítulo, né, não dava 

de ler por capítulos... 

 Lizzy afirma ler um livro “técnico” [ Filosofia: Zygmunt Bauman] e um de leitura do 

literário, e repercute em sua narrativa o leitor metódico que cria um projeto de leitura, ler um 

capítulo por dia, até o encontro com um texto que a provocou: não tinha capítulo! [  desafio]. 

(166c) mas, geralmente, antes de dormir, eu tento... mas são coisas pessoais, desligar meu celular no 
mínimo uma hora antes de eu dormir, deixar ele longe para eu me desligar, e nesse período eu faço 
uma leitura, né. Eu também deixo o celular longe porque se despertar e eu tiver do lado eu volto a 
dormir, então tem que despertar e eu ir na cozinha desligar o celular para já ficar em pé, né, então 

faz parte das minhas estratégias de vida. Mas a leitura eu uso muito a questão de sublinhar. 

 Estratégias de leitura que são também de vida [  estratégias]. Repercute, nessa 

narrativa, o leitor que tem a leitura como prática diária, introduzida na sua rotina. Há um tempo, 

um lugar, uma forma de organização do espaço a ser preparado para a leitura. Como o leitor 

infante descrito por Proust (2016, p.6), que se instalava “[...] numa cadeira perto do pequeno 

fogo de lenha”, duas horas antes do almoço para suas leituras e ali até a mãe o chamar, sempre 

cedo demais, para o almoço; Lizzy prepara seu espaço, afasta o que pode lhe tirar a atenção e 

entregasse a seu prazer [  entrega].   

(167c) Não, meu é um caos. O meu é um caos, assim, eu... leio, e aí leio e tento fazer relações com 
vários outros setores. Ah, eu tento decifrar o que o autor quis dizer sobre isso, por exemplo, é uma 

crítica social, de onde, que crítica é essa? E de onde? Eu gosto do Bauman, adoro, o “Amor líquido” 
dele é maravilhoso, achei muito incrível aquele livro. 
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 Na narrativa de Aureliano, emerge o leitor inquieto, que busca as relações, decifrar o 

texto; e atender à narrativa da colega revela já ter lido e gostado do autor citado [ Filosofia: 

“Amor líquido” de Zygmunt Bauman]. Em seguida, Lizzy e Aureliano passam a conversar: 

(168c) [Lizzy]: Eu dei de presente. 

[Aureliano]: É? 

[Lizzy]: Eu li e eu gosto muito de partilhar, então eu li e dei de presente porque eu achei maravilhoso. 

 Lizzy gosta do texto e gosta de partilhar e presentear para outros o texto que considera 

bom [  desprendimento]. Em seguida, Aureliano continua a narrar como entra no texto. 

 
Leitura escritura 

(169c) E... mas então, eu gosto de ler livros de filosofia, de teóricos... Esses tempos eu estava louco 
querendo, fiz uma encomenda, eu quero que receba, “Notas de literatura”, do Theodor Adorno, eu 
quero receber, sei que vai ser um soco na cara, que eu li uns trechos e... mas eu vou dar um jeito de 
resolver isso. E assim, eu gosto muito, por exemplo, vou entrar num autor, eu acho que assim, para 
você entender um autor de literatura, você deve, em primeiro lugar, ler as narrativas curtas dele. É 

uma coisa que eu tenho na cabeça. Porque provavelmente as narrativas curtas são as primeiras obras 
as quais ele... começou a escrever e mostra muito dele, às vezes jovem, a ideia inicial, a essência, 

então eu acho muito legal... 

 Aureliano é leitor do literário que transita por outras áreas [ Filosofia: “Notas de 

literatura” de Theodor W. Adorno] e enfrenta leituras, mesmo aquelas que prevê que encontrará 

dificuldades [  desafios]. Repercute, na narrativa de Aureliano, o leitor que mergulha no 

objeto de sua compreensão, ampliando-o por meio de várias referências. Assim foi quando 

buscou compreender o Realismo Fantástico (88c) e, agora, para compreender um autor [  

mergulho]. 

(170c) e apesar de que eu gosto muito de contos, adoro contos, então, por exemplo, quando eu li Júlio 
Cortázar, eu comecei com os contos dele, para depois ir... Quando eu fui ler o... a... diferentemente do 

García Márquez, que eu primeiro li o “Cem anos de solidão” e depois eu li os outros, mas 
normalmente eu tento fazer isso, eu tento entender como que ele escreve as narrativas curtas para 

depois eu introduzir, porque às vezes é um... se eu não entendesse Júlio Cortázar, se eu pegasse “O 
jogo da amarelinha” de imediato, às vezes... “poxa, por que é desse jeito? Por que ele trata dessa 

maneira?”. 

 A busca pela compreensão que emerge na narrativa de Aureliano é hermenêutica                 

[  hermenêutico], sua experiência com o  texto [ Literatura: “O jogo da amarelinha”, de Júlio 

Cortázar; “Cem anos de solidão”, de Gabriel García Márquez] é marcada por questionamentos, 

quer dar-lhe sentido e para, então, com os saberes incorporados, encontrar outros textos. Assim 

ele constrói seus saberes prévios e são esses saberes que irão colaborar para que faça novas 
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experiências. O leitor não é inocente quando encontra com um texto; ele é uma pluralidade de 

outros textos (BARTHES, 1999). 

(171c) Depois, você vai entender que, meu, ele é um ótimo contista, é um exímio contista, e é claro 
que cada capítulo dele é praticamente um conto, cada capítulo do “Jogo da amarelinha”, é um conto 

que faz sentido na sua forma integral. Mas são vários contos, então eu acho interessante você 
entender esteticamente a maneira como aquele autor lida com a literatura para depois você se 

introduzir nele com mais segurança, mais sobriedade. 

 Os saberes adquiridos nas experiências anteriores possibilitam, como emerge da 

narrativa de Aureliano, ao leitor encarnado deslizar pelo texto apreciando sua pluralidade; e é 

isso que Aureliano aprecia [  estesia]. E as experiências a partir da leitura do literário lhe 

trazem segurança e temperança para futuras descobertas. E a leitura do literário como um 

terreno perigoso e movediço (7c), que havia emergido no início de sua narrativa, se apresenta 

agora como possibilidade de segurança e de sobriedade [ Enigma 1: (conclusão) a leitura é 

um campo de ambiguidades].  

 Francisco identifica-se com Lizzy quando se encontra com o texto: 

(172c) Eu... faço um pouquinho como a Lizzy, mas não tanto, forma tão sistemática assim. Eu gosto 
sempre que o livro de literatura ele seja meu, esse aqui, quando eu li “O morro dos ventos uivantes” 
ele não era meu, porque eu gosto de anotar, eu gosto de anotar o trecho que eu mais gosto, eu gosto 

de colocar entre chaves algo que me chamou muito atenção, se é um parágrafo, escrever do lado 
sobre o que ele fala, ou quando é intertextualidade eu gosto também de anotar. 

 Francisco, como Lizzy (158c), elabora uma leitura escritura dos textos que lê                        

[ Literatura: “O morro dos ventos uivantes”]; ele utiliza códigos pessoais e repercute, na 

narrativa, que o leitor do literário valoriza a intertextualidade [  intertextualidade].  Ressoa, 

ainda, nessa narrativa de Francisco, o leitor que percebe o livro como fetiche (BARTHES, 

2012). O livro para ser namorado, pertencido. 

(173c) É... se é uma palavra que eu não conheço, eu não volto, não procuro em dicionário, às vezes 
eu só circulo porque ela me chamou atenção, mas é muito raro eu voltar, eu tento entender pelo 
contexto, mas, por via das dúvidas, eu deixo ela ali circuladinha, né, e gosto de colocar os... é, o 

marcador sempre que o capítulo ou o trecho ou aquela página me chamou atenção, sempre marco. 
Então os meus livros geralmente eles têm assim... umas marcações, assim, um rabiscado... 

 O leitor que desliza no texto e considera que parar para buscar o significado de palavras 

que desconhece interferiria nesse deslizar, mas marca-os para uma possível volta [  deslizar]. 

O texto tem uma sonoridade que a leitura no seu conjunto facilita a interpretação, como aponta 

Francisco ao afirmar que entende pelo contexto e as marcas que coloca. Torna-se, assim, uma 

possibilidade de releitura, apesar de afirmar que não a faz. Além disso, essas marcas indicam o 
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momento que Francisco, aí sim, saiu do texto... tirou os olhos... buscou sentidos àquilo que de 

fato o tocou. 

(174c) E não busco igual ao Aureliano, pesquisar antes sobre o livro, nunca, ele me chamou a 
atenção, é esse, sabe? Não tenho quem me indique muitos livros, assim, tenho poucos amigos que são, 

né, leitores – esses dias até eu e o Aureliano, a gente estava conversando sobre um, assim, mas são 
momentos, como a gente só faz uma disciplina, então são momentos raros, ou a Cibele, são os meus 
colegas que são mais leitores, assim, ou algum professor. Então, as minhas estratégias de leitura eu 

vou no... “acho que é esse” ou, né, conforme o... 

 Diferentemente de Marilyn (292b), Francisco não entende que o texto tem uma filiação, 

[  encontro com o texto], não pertence ao autor, como já afirmamos, pois o texto quando plural 

é atravessado por outros textos, outros autores. Ressoa, na narrativa de Francisco, o leitor que 

clama por mediadores que lhe indiquem outras leituras, suas buscas por outras leituras ressoam 

solitárias [  isolado]. São poucos os leitores que estão a sua volta e isso acaba por fazê-la 

escolher os textos cujos livros lhe chamam atenção. Sua forma de escolha provoca um diálogo 

entre ela e Aureliano:  

(175c) [Aureliano]: É o feeling, né, uma coisa assim. 

[Francisco]: É, “acho que rolou uma química”. 

[Aureliano]: “Me identifiquei, vamos ver”. 

[Francisco]: Nesse sentido. 

 O leitor que se aproxima de um texto pelo sensível, por algo que o tocou, o provocou, o 

capturou [  provocações]. Nossos leitores não nos revelam, nesse momento, o que lhes 

chamam atenção; contudo, ao ampliarmos nosso olhar a todas as narrativas apresentadas nesta 

pesquisa, podemos afirmar que buscam nos textos cumplicidade, afinidades, intimidades, 

desafios, desassossego, deslumbramento, angústia, companhia, paixão, entre muitos outros 

elementos sensíveis que tornam os textos o “seu outro” (BARTHES, 2012). 

Encarnar 

 Para finalizar o encontro, possibilitamos que os leitores participantes da pesquisa 

manifestassem suas palavras finais. Halla foi a primeira a se manifestar: 

(176c) Primeiro, deu para perceber que estratégias de leitura são uma coisa bem pessoal, né? É 
difícil tu... documentar isso, né, é muito pessoal. E segundo, já que nós estamos falando de formação 
de leitores, é... colocar essa nossa responsabilidade como formadores de leitores, né, nós agora nós 

estamos pensando na nossa formação, mas... nesse momento, mas o nosso dia a dia é olhar para essa 
responsabilidade que a gente tem, não só com os alunos – eu não sei se vocês dão aula já, não. 
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 O incentivo da mãe à menina que iniciava no mundo da leitura (32c) repercute em Halla 

que se considera responsável na constituição de outros leitores [ Enigma 2: (conclusão): sente-

se responsável por formar outros leitores].  

(177c) Eu já dei aula mas agora eu não estou mais em sala de aula, estou em escola mas estou fora de 
sala de aula, né – mas, não só dentro do nosso trabalho, mas dentro da nossa família, dentro do nosso 
círculo familiar e social, né. Nossos sobrinhos, nossos vizinhos, né, o amigo do sobrinho, o irmão, o 

amigo do irmão, para que mais tarde eles possam dizer assim “ah, eu tive um tio que me colocou 
nesse mundo maravilhoso da literatura”, eu acho que isso a gente tem que pensar muito na nossa 

responsabilidade como formador de leitores, porque eu acredito que isso muda o mundo, eu acho que 
isso é crucial pra tudo dentro da nossa sociedade, formar leitores é essencial. 

 Repercute, na narrativa de Halla, egressa do curso de graduação em Letras, um olhar 

sonhador e desejante sobre aqueles que podem ser tocados pela leitura, a partir do leitor formado 

no Curso de Letras, que não se restringe à sala de aula, à escola [  abrangência]. E, assim, 

repercute um leitor encarnado que deseja mudar o mundo, fazer a diferença, de forma a 

colaborar na constituição de outros leitores.  

(178c) E fazendo um gancho aqui com a Halla, fazendo um gancho porque eu acho muito interessante 
a questão da mediação de leitura, de tomar para a gente mesmo a responsabilidade de formar novos 

leitores. Porque, às vezes, você vê alguém interessado – como tu falastes que tinha um amigo que 
amava Virginia Woolf – parecia que te contagiava, de alguma maneira, então você tem essa 

responsabilidade de, a princípio, estar em uma relação estreita com a literatura, apropriar-se da 
literatura, para poder mostrar, exalar... 

 Aureliano dá destaque ao papel mediador do leitor. Repercute, em sua narrativa, o leitor 

que encarna a leitura [ Literatura: Virginia Woolf], apropria-se dela, a exala. Halla sugere: 

inspirar, mas Aureliano discorda: 

(179c) Eu diria exalar, assim uma coisa assim meio feromônica, sabe... aquele leitor em formação vai 
perceber que meu, realmente dá para sentir prazer na leitura. E por conta, com a sensibilidade, de 

poder identificar [o porquê?], “realmente”. Você conseguiu lidar com, muito bem com o “Memórias 
póstumas de Brás Cubas”, mas provavelmente pelo menos uns 50, 70% da tua sala não querem nem 
saber de Machado de Assis, e aí você, por exemplo, “puxa, o que eu posso... trabalhar? Nossa... já 

sei. Vamos pegar uma coisa mais próxima”. 

 Aureliano, por ter a leitura encarnada, provoca a curiosidade do outro pelos textos 

literários. E repercute o mediador de leitura que preocupado com as possíveis dificuldades dos 

mediados com um texto [ Literatura: “Memórias póstumas de Brás Cubas” de Machado de 

Assis], busca outras leituras mais próximas. Consideramos que a mediação de leitura ocorra 

com o texto literário, pois é sua pluralidade, como já mencionamos, que possibilita o fazer da 

experiência. Muitas vezes buscar “algo mais próximo”, além de subestimar o leitor, acaba 

levando a textos legíveis que não o provocam. 
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(180c) Estou até escrevendo um artigo agora de literatura infanto-juvenil que eu quero tratar a 
questão da literatura infanto-juvenil contemporânea. Que a gente lê tanto, “ah, os clássicos”, os 

clássicos são clássicos, é indiscutível realmente, eles estão ali, eles são cânones, mas e a literatura 
contemporânea que, às vezes, pode dialogar de maneira mais próxima deste leitor em formação, e 
com a premissa do Saramago de que não subestimar o leitor, mas trazer a literatura ali para... ser 

como um objetivo a ser alcançado. 

 Aureliano amplia o que entende por “algo mais próximo”, não significa subestimar o 

leitor [ Literatura: Saramago], mas aproximá-lo de uma leitura “contemporânea”, 

reverberando, assim, seu gosto pessoal pela leitura (64c). Isso nos mostra a importância da 

formação do mediador de leitura pautada no fazer da experiência a partir da leitura do literário, 

pois sua atuação é mediada por ecos desses fazeres, como emerge da narrativa de Aureliano      

[  ecos].  O mediador de leitura, ao considerar a leitura como uma experiência na qual o leitor 

é atravessado, busca estratégias que a possibilitem, aproximando o leitor do texto; que 

colaborem para que o leitor perceba o jogo proposto no texto. 

(181c) e assim criar leitores críticos, que estão realmente inteirados na intertextualidade, que eles 
possam por si, por conta, decifrar o que aquele texto diz, não somente o enredo, mas decifrar... é, 
sabe, mapear aquele texto, aquilo que ele está lendo, e assim se apropriar e utilizar; enfim, nas 

inúmeras intertextualidades da vida dele. Eu acho que essa é uma necessidade que nós devemos como 
professores, ou como não professores, mas como formadores de opinião. 

 Aureliano repercute, em sua narrativa, o desejo de possibilitar àqueles que serão seus 

alunos uma formação a partir do fazer da experiência com a leitura do literário, próxima a sua 

própria constituição como leitor encarnado [ formador]. E reverbera o que compreende por 

sujeito crítico. Para ele, o crítico é quem desvela as intertextualidades do texto. 

(182c) E ainda te parabenizar pelo tema da sua pesquisa, que é de utilidade pública, né, é utilidade 
pública, formar leitores deve ser utilidade pública, deve ser essencial na sociedade, então... parabéns 

e agradecemos pelo convite, pelos salgadinhos também. 

[risos] 

 Repercute, na narrativa de Halla, a formação de leitores como utilidade pública, como 

uma maneira de modificar a sociedade [  sonhos], refletindo o que afirmam Barthes e 

Compagnon (1987), para os quais ler é uma prática social. E Eco (2003), que vê na leitura 

possibilidades sociais como manter a língua como patrimônio coletivo e contribuir para formar 

a língua, criar identidades e comunidade. E, também, Manguel (2005), que considera a leitura 

uma conversa que nos faz viver. 

(183c) Acho... só vou falar uma última palavrinha. Acho que se forma leitores sendo leitores, assim, 
eu digo que, no meu caso, muitas vezes tem o estereótipo de que para ser leitor, só gosta de literatura, 

o pessoal do grupo de Letras, que é o pessoal que trabalha com livros, e como Matemática, assim, 
mesmo sendo aparentemente tão distante, é algo muito próximo, porque é a leitura que aprofunda a 
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interpretação, é a leitura que traz uma outra visão de realidade também. Então, como leitora em 
matemática, eu sempre tenho orgulho de falar, assim, na questão da importância de que a leitura é 
para todos, a literatura é para todos, não tem distinção, todos fazem parte desse universo, e como é 

importante para se formar leitores ser leitor. Então, esse momento é importante de a gente parar para 
discutir, falar sobre isso, pensar um pouquinho sobre o meu universo, como que a gente pode inspirar 

ou causar, também, é muito válido. 

Lizzy chama-nos atenção que, para formar leitores, é importante ser leitor. No entanto, 

isso não basta! Ser leitor é uma habilidade que pode contagiar outros, ou não. O leitor pode se 

tornar um sujeito chato que afasta os outros de si e da leitura porque só fala sobre livros. A 

leitura que aproxima, como aponta Lizzy, é aquela que nos faz pensar, que nos inspira, que não 

cabe em um único grupo, o pessoal do grupo de Letras. E, assim, Lizzy, que, desde pequena, 

lê muito, não escolhe a Literatura como campo de estudos [ Ciências exatas: matemática], 

mas ressoa em si algo que quer compartilhar com os outros, enigma que se inicia na lexia (42c) 

e nesse momento do encontro de leitores do literário. Enfim, Lizzy revela-nos o que ressoa em 

si e que tanto queria compartilhar:  a leitora em matemática tem orgulho de falar da importância 

da leitura para todos, de fazer parte deste universo e de se sentir inspiradora e formadora de 

leitores [ Enigma 3: (conclusão): ressoa seu orgulho por ser uma leitora, formadora de 

leitores]. 

(184c) Não é um objeto que tem que ser enfiado goela abaixo, tu mesmo tem que ser um espelho, né, 
tu tens que mostrar que tu és leitor, que tu se encantas com aquilo, tem que exalar essa paixão pela 

leitura, que, a partir disso, o teu aluno ou as demais pessoas vão se inspirar em ti, né, poder... 

 Francisco, em consonância com Lizzy, considera que o mediador de leitura conquista 

leitores por sua paixão pela leitura do literário, uma leitura encarnada que exala e que inspira   

[  inspiração]. Essa paixão pela leitura do literário, que conquista o outro pela conversa. Uma 

conversa que acaricia, que roça, que alimenta, que cultiva, uma conversa amorosa (BARTHES, 

2003). E Lizzy complementa: 

(185c) Eu me sinto tão... tão tocada pela literatura que eu acho que não é função só do professor de 
literatura ensinar literatura. É essa... intimidade com a leitura que causa exatamente esse querer que 

todos tenham esse acesso a esse mundo fantástico que é o mundo literário. 

 Lizzy, em sua narrativa, repercute a leitura do literário como um mundo fantástico em 

que todos podem ter acesso e que não cabe apenas ao professor de Literatura esse compromisso 

[  compromisso]. E como nos revelaram os leitores participantes desta pesquisa, na 

constituição do leitor do literário, muitos foram os mediadores que colaboraram nesse caminho. 

 Ao final do encontro, antes de nos despedirmos, Halla e Aureliano, entre sorrisos, 

manifestaram-se: 
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(186c) [Aureliano]: Vamos fazer outra reunião desta! 

[Halla]: Vamos fazer outro grupo de leitura! 

 As manifestações de Halla e Aureliano indicam-nos que gostaram do encontro. Leitores 

encarnados que gostam de compartilhar momentos de conversa sobre a leitura do literário. 

  Halla, Lizzy, Francisco e Aureliano, jovens leitores, alunos ou egressos de cursos da 

Graduação, revelaram-nos, em suas narrativas, que fizeram diferentes experiências a partir da 

leitura do literário, foram leitores atravessados por elas e transbordam paixão e desejo de 

compartilhar com os outros. São leitores encarnados.  

6.2 MAPAS DAS VOZES DAS NARRATIVAS 

 A seguir, apresentamos os mapas das vozes das narrativas de Halla, Lizzy, Francisco e 

Aureliano. Assim como os mapas dos cadernos anteriores, estes se encontram separados por 

leitor e as vozes identificadas por seu símbolo e seguidas do número da lexia e de letra 

minúscula que indica onde encontrá-las no texto. Como já informamos anteriormente, as vozes 

do Símbolo, da Empiria e da Verdade são apresentadas segundo a ordem em que aparecem na 

narrativa dos leitores, e as vozes da Ciência e da Pessoa estão organizadas em ordem alfabética 

para colaborar com nossos leitores na busca de um termo ou um sentido específico.  

 Em posse destes mapas e dos outros que já foram apresentados, esperamos colaborar 

com nossos leitores na ampliação dos sentidos dos termos que emergiram nas narrativas e estão 

apontados nesses mapas, à medida que se proponham a mergulhar em suas tramas.  
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6.2.1 Halla 
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6.2.2 Lizzy 
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6.2.3 Francisco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

6.2.4 Aureliano 
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Com esse caderno, terminamos nossas análises construídas a partir dos encontros com 

Sofia, Eleonora, Alice, Marcela, Marilyn, Matilda, Clarissa, Halla, Lizzy, Aureliano e 

Francisco. Transformamos nossos encontros em palavras. Nas palavras, buscamos os sentidos, 

e, neles, deslizamos... nomeamos... pontuamos... inferimos...atravessamos... 

No primeiro caderno, destacamos, em nossas palavras iniciais, a importância da 

duplicidade como maneira de sobreviver as imposições da vida e a narrativa como uma faceta 

de cada um de nós. No segundo, trouxemos a proposição da “Rede de Elásticos”, de Lygia 

Clark, e destacamos a rede como possibilidade de troca, de aproximação entre as pessoas, e 

assim mediar relações. Nesse caderno, demos destaque à importância de um olhar barroco sobre 

as coisas e as pessoas, afirmando a importância de considerarmos que os contornos não são 

claros, a contradição é uma possibilidade, e a clareza é relativa. Tudo isso por entender que os 

leitores que corajosamente aqui se desvelaram, buscaram narrar o íntimo de si, confiaram em 

nós, e esperamos, como afirma Riobaldo50, ter contado direito, apesar de muitas vezes 

alinhavado, afinal: 

O Senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que 
me alegra, montão. (ROSA, 2006, p. 23). 

  Isso aprendemos com Riobaldo, e aprendemos com os leitores desta pesquisa. E isso 

“nos alegra de montão”. 

 No próximo capítulo, apresentamos o nosso aprendizado, as nossas descobertas e 

findaremos a nossa viagem, a nossa travessia.  

  

                                                 
50 Personagem de “Grande sertão: veredas”, de Guimarães Rosa. 
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Lembrança: Rememoração feliz e/ou lancinante 
de um objeto, de um gesto, de uma cena, 

ligados ao ser amado, e marcada 
pela intromissão do imperfeito na gramática  

do discurso amoroso. 
Roland Barthes 
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7 NO FIM DA VIAGEM... LEMBRANÇAS... 

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, 
 cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam.  

Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância.  
De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, 

 cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa.  
Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. 

 O senhor é bondoso de me ouvir.  
Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. 

 O senhor mesmo sabe. 
Riobaldo51 

 

 Riobaldo narra suas histórias, amores, impressões e lembranças, como tecendo uma 

malha, alinhavando e desalinhavando. Palavras, sentidos, emoções vão fisgando o interlocutor, 

que só o escuta, mas uma escuta tão atenta que faz o narrador, a cada momento, falar um pouco 

mais, mostrar um pouco mais de si, e, ao mesmo tempo, repensar o sucedido. Grande Sertão: 

veredas é um texto que provoca o leitor em cada página, que toca nossa humanidade, que nos 

lembra que a vida é complexa, mas está na simplicidade das coisas. O texto, por estar tão 

imbricado à vida, muito podemos encontrar e reencontrar em cada releitura, pois en-caminha, 

como um guia, o leitor para os recantos de si ou para veredas que nem ele sabia existir. 

Quando iniciamos esta pesquisa, propusemo-nos a uma viagem pelo campo da leitura 

do literário, ouvimos leitores, adentramos nos seus mundos por meio de suas narrativas. À 

medida que nelas deslizamos, ressoaram e repercutiram lembranças e sentimentos em histórias 

nem sempre alinhavadas, mas com muito vivimento, ao compreender como fazer uma 

experiência a partir da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos e o 

constitui um leitor encarnado, percebemos que nosso objetivo não era um caminho 

alinhavado, mas, sim, enevoado. As passagens ora bifurcavam, ora se uniam, ora se 

distanciavam e, para nos aproximarmos, ouvir com bondade, como Riobaldo se refere, 

mergulhamos em uma escuta acariciante, e, ao ouvi-las, buscamos, na literatura, nas pinturas, 

nas esculturas, nas proposições artísticas e na Arte Barroca, dentre outras, inspiração para 

repercutir os desejos e as paixões que ressoavam naqueles leitores. Nossa voz foi se tramando 

nas tramas de vozes que ouvíamos e nosso texto-leitura se constituindo.  

Neste último momento de nosso trajeto, ao rememorarmos tudo o que foi vivido, 

trazemos nossas considerações, como em uma viajem, lembranças marcadas por intromissão 
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naquelas narrativas, inferências sobre o dito, saberes (re)descobertos, que encarnaram e 

transbordaram em palavras e sentidos que aqui foram descritos. 

Uma viagem iniciada com a escolha dos companheiros, grandes companhias (!), que 

confiaram em nós e em nossa proposta. Em suas narrativas, repercutiram, não só como se 

constituíram, leitores do literário. Essa constituição revelou-se encharcada de vida, a partir de 

seus hábitos, seus gostos, suas emoções, seus sentimentos, suas maneiras de encarar o vivido. 

E, aos poucos, fomos percebendo que cabe tanto dentro da gente... como poetizou Riobaldo. 

Para nortear nossa viagem, elegemos três objetivos específicos, mapas da travessia a 

qual nos propomos: 1) Tematizar o conceito de experiência e o fazer uma experiência a partir 

da leitura do literário e a constituição de um leitor encarnado; 2) Descrever os elementos 

sensíveis (lúdicos, oníricos e afetuais) que repercutem, ampliam os sentidos e se tornam 

encarnados nas narrativas de leitores do literário; 3) Aplicar os pressupostos da metodologia de 

Análise Progressiva proposta por Roland Barthes como metodologia na constituição do texto-

tese. 

A escolha de nossos guias para a viajem mostrou-se frutífera por corporificar e tematizar 

o conceito de experiência, o fazer uma experiência a partir da leitura do literário e a constituição 

de um leitor encarnado.  Com Heidegger, Gadamer, Maffesoli, pudemos, também, tematizar o 

conceito de experiência e compreender que as experiências se constituem de momentos de 

encontros que realizamos durante a vida, encontros com o outro, seja ele uma pessoa, um objeto, 

um local. Encontros que ressoam e que repercutem.  

Experienciar, portanto, é um movimento, um fazer. Fazer experiências possibilita 

renovados saberes sobre nós mesmos. Sejam elas prazerosas ou duras, constituem-nos sujeitos 

viventes e tornam-nos mais fortes e mais sensíveis, pois o que a vida quer da gente é coragem, 

nos diria Riobaldo52. E os saberes que repercutem desse movimento recusam a separação 

sensibilidade e razão, reconhecem que a paixão faz parte da vida social, colocam o sujeito em 

movimento de forma empática com o outro.  

Fazer uma experiência é, assim, um encontro com o outro e que nos coloca em constante 

mutação, possibilita que nos reconheçamos em nossas potencialidades, em nossos preconceitos 

e no que temos de passional. Experienciar qualifica-nos na convivência cotidiana e torna-nos 

encarnados à vida. Não vemos possibilidade de pensar uma experiência em que sensibilidade e 

razão estejam apartadas, seja na relação com o outro, na vida, nas artes, seja no encontro do 

leitor com a leitura literária.  
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Barthes colaborou para que entendêssemos que fazer uma experiência a partir da leitura 

do literário nos atravessa quando, no encontro com o texto, o adentramos, e ele em nós, e isso 

ocorre quando o texto é plural, provocativo, chama o leitor a jogar consigo.  

Em Grande sertão: veredas, Riobaldo narra-nos que Reinaldo lhe ensinou que os 

pássaros eram para ser apreciados por prazer de enfeite que era preciso olhar para esses com 

todo carinho, e completa: “Dum outro, que eu ouvisse, eu pensava: frouxo está aqui um que 

empulha e não cunha. Mas, do Reinaldo, não. O que houve, foi um contente meu maior, de 

escutar aquelas palavras”53. Nossa pesquisa apontou que o mesmo ocorre no encontro do leitor 

com o texto. Um texto literário para ser experenciado solicita do leitor um olhar carinhoso, que 

não se prende a um projeto prévio de leitura. O leitor abre-se para escutá-lo, deixa-se provocar.   

Foi possível inferir que, no fazer uma experiência a partir da leitura do literário, poesia 

e pensamento, sensibilidade e razão são concorrentes por tocar o leitor de forma diferente, são 

antagônicos pois cada um provoca-lhe um movimento, e são complementares porque esse 

movimento aproxima e amplia sua experiência com o texto. A leitura do literário é, então, o 

campo que en-caminha o leitor a experienciar o texto. 

Com relação ao leitor encarnado, pudemos concluir que este não é um conceito fechado 

ao qual caracterizamos ou catalogamos suas fases, ou níveis e distribuímos receitas de como 

formá-lo. Ele se constitui quando experiencia o texto. 

Riobaldo, ao refletir sobre os encontros que teve na vida e pensar sobre Zé Bebelo, chefe 

jagunço, do qual foi professor e depois companheiro de jagunçagem nos caminhos do sertão, 

afirmou: “Zé Bebelo me alumiou”54, pois com ele aprendeu a como agir nas horas de se fazer. 

Já no encontro com o menino, de canoa no do-Chico, Riobaldo pensa: “Amanheci minha 

aurora”55 ao sentir a mão daquele que encostava e ficava fazendo parte melhor da sua pele, no 

profundo, dando as suas carnes alguma coisa. É assim que inferimos que o leitor encarnado se 

constitui, em movimento e de forma orgânica, com o tempo e a partir das experiências que faz 

com a leitura e na vida.   

Pudemos constatar, também, que há diferentes maneiras de nos constituirmos em 

leitores encarnados. Contudo, mesmo um excelente leitor pode não se tornar encarnado se suas 

leituras não forem experienciadas e os sentidos ampliados. O leitor encarnado lê consciente de 

seu prazer e procura sua perda, frui. Estará comprometida a fruição, portanto não experienciará 

                                                 
53 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Nova Fronteira, RJ: 2006. p. 143. 
54 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Nova Fronteira, RJ: 2006. p. 311. 
55 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Nova Fronteira, RJ: 2006. p. 107. 
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o texto aquele leitor que se prender a seus projetos prévios de leitura, que ler apenas o que gosta. 

O gosto está relacionado à leitura do deleite e não de fruição. 

A pesquisa apontou que o leitor encarnado se coloca em movimento em busca do jogo 

proposto pelo texto. Esse movimento amplia sua sensibilidade sobre a leitura. Assim, a leitura 

que parece estática para aquele que vê o leitor guarda uma profunda dinâmica interna de 

questionamentos e ressignificação de sentido.  

Alguns leitores participantes da pesquisa apontaram a leitura como uma solidão 

partilhada, porque, quando liam, não ficavam sozinhos, estavam acompanhados do texto. Para 

outros, em alguns momentos solitária, pois careciam de um mediador para ajudá-los a 

compreender; e outros solidária, pois buscavam o outro para compartilhar. Essas maneiras de 

compreender a leitura trazem a marca dos depoimentos que emergiram na pesquisa: o sucedido 

é desgovernado, isto é, quando tratamos da leitura do literário a partir do fazer da experiência, 

a lógica do dever ser não impera.  

Constatamos, em várias narrativas dos leitores participantes da pesquisa, a repercussão 

de um desejo de compartilhar com o outro descobertas a partir da leitura, de experienciar juntos 

emoções e, assim, estabelecer uma relação de aproximação, um desejo de estar junto. 

Compreendemos esse desejo como o ressoar de um leitor que busca a vivência coletiva, em um 

movimento de fazer parte de uma comunidade, de promover um movimento relacional para 

compartilhamento de saberes. Esse movimento, de encontro para partilhar, emergiu como um 

elemento que amplia a sensibilidade do leitor sobre o texto. 

 Ao rememorarmos as narrativas, a voz de Riobaldo56 ecoou “a cabeça da gente é uma 

só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, muito maiores diferentes, a 

gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total”. Ampliar o olhar... olhar de forma 

carinhosa... estar ciente de que esse olhar é uma possibilidade, que o outro escolhe o que quer 

narrar, narra o melhor de si, mas apenas uma parte se revela, há muito em cada um de nós 

guardado, nas névoas, onde até nosso olhar pessoal não alcança.  

É por essa perspectiva que, ao descrevermos as narrativas dos leitores participantes da 

pesquisa, foi possível percebermos os encontros possibilitados pelas andanças na vida, imersos 

em elementos sensíveis (lúdicos, oníricos e afetuais), que os aproximaram da leitura do literário 

e colaboraram para se constituírem leitores. 

O encontro com a leitura do literário pode vir muito cedo, com um pai poeta (Eleonora), 

viajante (Sofia), contador de histórias (Marilyn), de trabalhos noturnos (Francisco); uma mãe 
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profeta (Halla), instigadora (Eleonora); uma tia carola (Matilda), um avô também contador de 

histórias (Aureliano). A pesquisa apontou que são diversas as possibilidades de encontros que 

levam o leitor à leitura e, desses encontros, repletos de elementos sensíveis lúdicos e afetuais, 

emergem das lembranças quando os leitores são instigados a pensar como se constituíram 

leitores.  

Foi possível constatar ainda que as ressonâncias desses encontros na infância não 

surgem apenas pelas observações da relação daqueles mediadores com a leitura (contar, serem 

observados, serem ouvidos), mas da carga emocional que envolveu a relação da criança com os 

mediadores. O que nos faz inferir que não basta o mediador ser um apaixonado pela leitura, não 

basta que ele leia para aqueles que iniciam na leitura, se a relação entre eles não for pautada 

pelas emoções, pelo sensível. 

Entretanto, como a vida da gente se guarda em trechos diversos, como nos afirma 

Riobaldo na epígrafe, narrativas de alguns leitores apontaram que nem sempre o encontro com 

a leitura ocorreu em uma relação de proximitude, isto é, de um encontro face a face 

leitor/mediador, no estar junto, mas, sim, como uma maneira que o adulto encontrava para 

entreter a criança a fim de que pudesse se dedicar a outra coisa. Isso nos indica que, se os 

familiares são mediadores importantes, não os ter não desqualifica o encontro da criança com 

o texto, nem impede que se tornem leitores, pois a curiosidade, o desejo pelo conhecimento as 

leva ao encontro com a leitura. Em situações como essas, um professor, um bibliotecário, um 

espaço propositor é que en-caminham, ou mesmo o próprio texto, como percebemos na 

mediação por transporte. Com relação a essa mediação, que se revelou uma novidade em nossa 

pesquisa para o campo da mediação em leitura, ela emerge como um tema a ser melhor 

explorado por meio de pesquisas posteriores para constatar sua legitimidade conceitual.   

Com relação à mediação em leitura, ela surge em nossa pesquisa como outro elemento 

importante na constituição do leitor encarnado. Pudemos constatar que a mediação ocorre por 

meio de um mediador na família, um professor, um texto transportado, como já apontamos, mas 

desponta também o espaço propositor, no qual a relação entre mediador/leitor é marcada por 

elementos sensíveis. Isso aponta para a importância de os espaços de leitura serem pensados 

para acolher, instigar e provocar seus frequentadores a ler e fazer experiências. 

Já com relação ao professor mediador, foi possível perceber que os elementos sensíveis 

emergiram em função da postura do professor – por ser um “sonhador”, por ser aquele com 

quem se pode conversar, por possibilitar o estar junto; e por suas práticas ao aguçar a 

curiosidade pela leitura. Entendemos que muito se tem discutido sobre a importância da postura 

do professor mediador como um leitor apaixonado; contudo, consideramos importante mais 
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pesquisas no campo da mediação em leitura do literário, para desvelar como as práticas 

mediadoras possibilitam ou instigam experiências a partir da leitura do literário. 

 Outro ponto que emergiu da pesquisa é que a leitura do literário como experiência não 

é um movimento “fácil”. Experienciá-la demanda esforço e empenho do leitor, e isso pode levá-

lo a desistir da leitura. Nossa pesquisa apontou que a obrigatoriedade em ler, seja pela exigência 

das circunstâncias ou para atender a uma autoridade reconhecida, surge como um passo 

importante para que o leitor persista na leitura. Nesse sentido, essa obrigatoriedade, desde que 

mediada por estratégias que colaborem para a aproximação do leitor e do texto, corrobora para 

o fazer a experiência a partir da leitura do literário. 

*** 

 

Com relação à escolha do enfoque Multimétodos, concluímos que sua forma de 

constituição de dados possibilitou, de certa maneira, a formação do leitor, a partir do momento 

que, ao buscar expressar suas histórias, o leitor pensou sobre elas, as reelaborou e refletiu sobre 

suas ações e suas atitudes. A condução do encontro propiciou que uma relação de confiança se 

estabelecesse entre o leitor participante, o pesquisador e os outros leitores do grupo de maneira 

que narrassem coisas pessoais vividas sem receio de serem expostos.  

Além disso, pelas narrativas se restringirem a um episódio específico, às experiências 

leitoras de cada participante, estas se fixaram em situações mais precisas, menores, colaborando 

com nossas análises. Com o enfoque Multimétodos, foi possível, também, interromper o leitor 

para questioná-lo e, assim, aprofundar um tema específico durante a narrativa. Constatamos 

ainda que a escolha dessa metodologia de análise propiciou momentos de troca importantes 

para alguns participantes, pelas manifestações ao final de um dos encontros, quando os leitores 

participantes se despediam e, entre sorrisos, sugeriram um outro encontro, a formação de um 

grupo de leitura. 

Utilizar a metodologia de Análise Progressiva possibilitou-nos algumas descobertas: 

1. Repercussão de sentidos 

A identificação das vozes nas narrativas foi um movimento importante nesta análise. 

Essas vozes trouxeram um suplemento de sentidos que atuaram como guias de nossa leitura. 

As cinco vozes da narrativa, representadas pelos cinco símbolos, emergiram como perspectiva 

de citações, marcas, fragmentos do lido, visto, feito ou vivido pelo leitor. Constatamos que uma 

voz sozinha não possibilita dar ao texto sentido, já que lê-lo apenas por uma delas era como se 

cortássemos a linha da trama de um tear. Foi no entrelaçamento dessas vozes que as narrativas 

foram se constituindo como texto, pois ora deram brilho, tom, ora a teceram e sustentaram a 
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narrativa, e, à medida que emergiam, nos revelaram como a leitura do literário repercutiu em 

cada um dos leitores. 

2. As tramas narrativas 

O entrelaçamento das vozes compôs uma trama de sentidos das narrativas dos leitores. 

O que pudemos inferir é que cada leitor tem uma trama narrativa própria, e, para cada um desses 

fios que se trançam, são ecos da leitura do literário que o constitui. Ao lermos Grande sertão: 

veredas, encontramos uma passagem em que Riobaldo falando da beleza do mundo afirma “que 

as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando”57, pudemos constatar que assim também são os leitores do literário. A leitura do 

literário, quando experienciada, possibilita mutações nos leitores, e, mesmo na vida adulta, 

podemos nos tornar leitores encarnados e alterar nossa trama narrativa. 

O olhar atento sobre essas tramas narrativas propiciou a construção de um mapa das 

vozes que emergiram e propiciou que percebêssemos as diferentes possibilidades de entrada no 

texto. Cada leitor de nosso texto escolhe o seu caminho. Assim, a metodologia de Análise 

Progressiva facilitou a construção de um texto aberto a diferentes entradas para o leitor. 

3. Releitura e reversibilidade 

Estelar o texto tutor facilitou nosso movimento de releitura e reversibilidade tanto na 

análise quanto na construção do texto-leitura. Sua forma de identificação facilitou: o 

movimento do pesquisador pelo texto em busca de conexões e relações; a possibilidade de 

ampliar uma tematização, de modo a encaminhar o leitor do texto para outras lexias mais a 

frente com temática afim; voltar a uma tematização já realizada. E, assim, ao leitor movimentar-

se pelo texto, ou lê-lo de forma linear. Esses movimentos de ir e vir no texto foram constituindo 

redes de relações e ampliando nossos sentidos ao construir o texto-leitura. Foi possível, assim, 

perceber/revelar o quanto as narrativas estavam implicadas.  

Constatamos, também, como a história de cada leitor encontrava-se atada a de outro, 

constituindo diversos nós, formando um emaranhado de significados que remete a outros. Cada 

narrativa remetia para outras e surgiram histórias de pais, de mães, de irmãos, de tias, de 

professores. Histórias que se teceram em uma rede de muitos significados, cujos sentidos muitas 

vezes extrapolaram o descrito no texto. Nessa perspectiva, as lexias possibilitaram destacar 

esses movimentos. 

 A metodologia de Análise Progressiva possibilitou-nos, ainda, perceber nuanças de 

sentido que se entrelaçaram no decorrer da narrativa de cada leitor. Ao acompanharmos a Voz 
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da Verdade, por exemplo, percebemos termos, frases que eram como poeira de sentidos que 

reverberavam e, aos poucos, iam se estruturando naquilo que o participante da pesquisa buscava 

revelar. Esse percurso narrativo pode ser acompanhado, diferentemente de outras metodologias 

de análise que apresentam apenas os fragmentos mais significativos para o leitor.  

Nesse ponto, a metodologia utilizada traz uma dificuldade que se relaciona exatamente 

com seu diferencial. Como a análise ocorre sobre o texto tutor, isto é, a transcrição em sua 

integra, um texto tutor com muitas páginas resultará um texto único volumoso, gerando 

dificuldades para sua publicação, já que fragmentá-lo ou suprimir partes das análises 

desconfiguraria a proposta de reversibilidade e abertura do texto. Esse é um ponto a ser avaliado 

por pesquisadores que optarem por essa metodologia de análise de dados. 

*** 

 

 Entendemos que as reflexões que ora apresentamos no campo da leitura do literário 

contribuem para o campo da Educação, na medida em que apontam a leitura do literário como 

experiência, um movimento na constituição de leitores que não se distanciam do vivido e 

sentem que a leitura não está distante das emoções, dos sentimentos, das frustrações, das 

angústias, alegrias com os quais convivem diuturnamente, e não apartada da realidade como 

apontaram os relatos que encontramos em outras pesquisas. Experienciar a leitura do literário 

propicia a constituição de um leitor encarnado, detentor de uma razão sensível que amplia seus 

sentidos e suas percepções sobre as coisas da vida. Educar abrindo a possibilidade de 

experienciar a partir da leitura do literário emerge como alternativa à formação de leitores que 

caminhem pelo alinhavado, sob coisas de rasa importância, como bem nos lembrou Riobaldo 

em nossa epígrafe. 

 Por fim, como havia anunciado na introdução, volto ao “eu pesquisadora” para apontar 

o que deste trabalho encarnou em mim. Iniciei-o afirmando que descreveria um caminho, o que 

percebo ao findá-lo é que fiz uma  travessia... de alguém que se encontrava imersa na clareza 

da racionalidade, cuja sensibilidade havia sido recalcada para as profundezas da alma, em 

função de um trabalho que exigia um olhar técnico, para uma pesquisadora que busca 

compreender a vida a partir de uma razão sensível. A cada narrativa que eu ouvi, fui percebendo 

que o mundo ao qual eu vivi “era um espaço para os de meia-razão”58, fui me abrindo para o 

sensível e, em cada palavra pensada, cada texto que encontrei, cada relação que estabeleci, algo 

florescia.  
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 Busquei, durante a construção deste texto, conversar com pessoas, visitar exposições, 

viajar para um lugar que não compreendia totalmente a língua, conhecer museus, bibliotecas, 

ler literatura, me desafiei a ler o que não entendia, ter contato com a natureza... busquei 

experienciar. 

 Uma travessia enorme... travessia da gente, diria Riobaldo, minha, mas não a fiz 

sozinha! Experienciar a leitura do literário é um fazer que me atravessou. Concluir este trabalho 

foi uma travessia sofrida em alguns momentos, mas fruitiva, de muitas alegrias na maior parte 

do caminho. E termino com as palavras daquele que se tornou o meu texto: 

 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. 

O que Deus quer é ver a gente aprendendo  

a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, 

e inda mais alegre ainda no meio da tristeza! 

Grande sertão: veredas59 
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Apêndice A - Revisão da literatura 

 

Em busca de ampliar nosso conhecimento sobre o leitor do literário, objeto de nossa 

pesquisa, iniciamos uma revisão conceitual no campo da Leitura Literária em dois bancos de 

dados: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Na plataforma da BDTD, na busca avançada, refinamos nossa pesquisa entre os anos 

2007 e dezembro de 2017, buscando entre as teses defendidas e publicadas, nesses anos, a partir 

de algumas palavras-chave selecionadas do nosso objeto de pesquisa: o leitor do literário. 

Utilizamos os diferentes recursos oferecidos pela plataforma, como utilização de aspas, 

desagrupamento de palavras, utilização de termos afins, para refinamento da busca. 

Em seguida, com auxílio do Excel, elaboramos uma planilha para cada palavra-chave, 

em que classificamos as teses apontadas pela busca, com os itens: assunto, nome do autor, título 

da tese, ano de publicação. Com o auxílio dos filtros do Excel, organizamos os dados por 

assunto. Elegemos para leitura apenas aquelas que estavam relacionadas à formação do leitor, 

pois se aproximavam ao nosso objetivo de pesquisa que é compreender como fazer uma 

experiência a partir da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos e o 

constitui num leitor encarnado. 

Identificamos um total de 106 títulos. Alguns deles se repetiram dependendo da palavra-

chave utilizada. Os assuntos identificados foram: Antropologia Social (1), Arquitetura e 

Urbanismo (1), Ciência da Informação (2), Ciência Política (4), Ensino e Literatura (8), Estudo 

de autores (17), Estudo de gêneros literários (7), Estudo de obra literária (26), Estudo linguístico 

(2), Estudo sobre literatura (2), Estudo sobre o livro (6), Estudo sobre o mercado editorial (2), 

Formação de leitores (8), Formação de professores (3), História (2), História da Literatura (3), 

Literatura e fotografia (1), Literatura e geografia (1), Literatura e língua estrangeira (6), 

Literatura e tecnologia (2), Políticas de leitura (1) e Psicologia (1). Para chegarmos a esses 

títulos, utilizamos dez expressões com refinamentos diferentes, como descrevemos seguir. 

1) “leitor do literário” – Ao utilizarmos como filtro o recurso de aspas, encontramos essa 

expressão em apenas duas teses. Contudo, nenhuma delas corresponde ao nosso propósito de 

entender como se constitui um leitor do literário, pois uma se refere aos discursos que são 

veiculados acerca da Literatura e seu ensino na Educação Básica (MESQUITA, 2013), e a outra 

trata de um estudo sobre a representação de Ascendino Leite como leitor (SILVA, 2014). 
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2) +leitor + literário -  Quando pesquisada a mesma expressão, mas de forma desagrupada, 

encontramos 338 resultados. Passamos, então, à mesma busca acrescentando uma outra 

expressão “experiência” 

3) +leitor + literário + experiência - Refinamos a busca acrescentando a expressão experiência 

pois desejávamos investigar as experiências leitoras dos leitores do literário. Obtivemos 78 

teses indicadas com os seguintes assuntos: Ciência Política (2), Ensino e Literatura (8), Estudo 

de autores (16), Estudo de gêneros literários (6), Estudo de obra literária (19), Estudo sobre 

literatura (1), Estudo sobre o livro (4), Estudo sobre o mercado editorial (2), Formação de 

leitores (8), Formação de professores (2), História da Literatura (2), Literatura e fotografia (1), 

Literatura e geografia (1), Literatura e língua estrangeira (3), Literatura e tecnologia (2), 

Políticas de leitura (1).  

 Dessas teses, elegemos para leitura as oito que tinham como assunto a formação de 

leitores e as 2 que tratavam de formação de professores. Selecionamos, nas teses que trataram 

da formação de professores, aquelas que traziam descrições e discussões sobre as experiências 

do professor-leitor mais do que de professor-formador, não porque as práticas de formação de 

leitores não interessavam, mas para compreender como o professor como leitor se constitui a 

partir de suas experiências.  

Assim, dentre as oito teses que tratavam da formação de leitores, foram descartadas 

duas: uma por se referir à recepção da criança em um contexto específico da criança com 

deficiência intelectual (BRITO, 2011), e outra por se tratar da leitura literária com objetivos 

terapêuticos (CALDIN, 2009). Dentre as que tratavam da formação de professores, uma delas 

tratava a leitura de forma ampla (MORAIS, 2014) e não especificamente de textos literários; 

assim, essa tese também foi descartada. 

As outras teses abordam o tema do leitor do texto literário por diferentes enfoques como 

se segue: 

1. Corpo a corpo com o texto literário, de Eliana Kefalás de Oliveira. 

Oliveira (2009, p. 7), ao tratar da leitura do literário e a formação de leitores, considera a 

leitura um “jogo com o texto no qual o leitor” está disposto a “arriscar-se” a se incomodar ou 

se encantar com o que será lido e a experiência de leitura “[...] pode levar a uma formação 

transformadora do aluno-leitor” (OLIVEIRA, 2009, p. 7). Para a autora, este jogo “corpo a 

corpo”, entre leitor e texto, é feito “[...] de um contato carnal, atravessad[o] por sonoridades, 

pulsações, texturas, densidades” (OLIVEIRA, 2009, p. 8) e o objetivo de sua pesquisa é “[...] 

enfatizar essa perspectiva teórico-metodológica sobre o literário na qual não se descarta o 
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campo dos sentidos ou a corporeidade tanto do texto quanto do leitor” (OLIVEIRA, 2009, p. 

7). 

2. Práticas de leitura entre leitores escolares e leitores contemporâneos: a ilusão do real, 

de Raquel Gonçalves Octávio. 

Octávio (2014) aborda as práticas de leitura entre estudantes do Ensino Médio de uma 

escola pública e suas experiências leitoras, objetivando colocar em evidência os fatores 

envolvendo o leitor, a leitura e suas respectivas práticas, tanto aquelas que ocorrem na escola 

quanto aquelas fora dela. 

3. Formação do leitor de literatura: do hábito da leitura à cultura literária, de Josué de 

Sousa Mendes. 

Mendes (2008), partindo da tese de que a leitura forma o leitor e suas competências 

múltiplas e de que os termos literatura, leitor e leitura constroem “[...] variados conceitos de 

domínios afins” (MENDES, 2008, p. 20), afirma que “[...] não existe leitor incompetente, mas 

sim estruturas textuais que exigem do leitor habilidades e níveis de competências específicas” 

(MENDES, 2008, p. 23, grifos do autor). O autor busca comprovar que o texto literário é campo 

ideal para a formação do leitor.  

4. De capa a capa: experiências de leitura com estudantes de Educação de Jovens e 

Adultos, de  Delcio Antônio Agliardi. 

Agliardi (2016, p. 23), partindo da tese de que  “[...] quem comanda a leitura é o leitor e não 

o livro, no processo de autoformação que o sujeito vive” e que a leitura é “[...] uma práxis 

completa de contradições, vivida tanto no domínio da fruição e do lazer, como no âmbito da 

obrigatoriedade escolar e das exigências do mundo do trabalho” (AGLIARDI, 2016, p. 23-24), 

investiga nas políticas públicas de leitura no Brasil, a partir do Programa Nacional Biblioteca 

na Escola (PNBE),os usos da leitura na escola e o trajeto dos leitores da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) entre a leitura oral até a escrita, com o objetivo de compreender “[...] como se 

dá a experiência de ler, a formação de novos leitores e o gosto pela leitura” (AGLIARDI, 

2016, p. 52, grifos do autor). 

5. Os jovens em círculos de leitura literária: uma proposta para espaços alternativos, de 

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves. 

Gonçalves (2014, p. 14), ao buscar compreender “[...] os efeitos de uma prática de leitura 

entre jovens”, teve como objetivo verificar de que maneira essa prática colabora para a 

formação, em espaços socioeducativos não formais, do gosto pela leitura em jovens “[...] cuja 

realidade é de empobrecimento dessas experiências” (GONÇALVES, 2014, p. 14). Para tanto, 

trabalhou com círculos literários, como forma de mediação, com grupos de jovens em 
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vulnerabilidade social, analisando como o texto literário circula entre estes jovens, como eles 

“traduzem estes textos”, e transpõem suas “[...] experiências anteriores, suas formações 

escolares e pessoais” (GONÇALVES, 2014, p. 14) para suas vidas e de que maneira. 

6. Por uma impossível fenomenologia dos afetos: imaginação e presença na experiência 

literária, de Ligia Gonçalves Diniz. 

Diniz (2016, p. 30), ao descrever uma teoria da imaginação voltada à experiência literária, 

questiona “[...] de que forma uma prática fundamentalmente intelectual como a leitura pode 

manter possibilidades tanto de afetar nossos sentidos e despertar nossos corpos quanto de 

aguçar nosso pensamento”. A autora considera que da imaginação “[...] irrompe a energia 

sensorial e emotiva latente em toda experiência literária” (DINIZ, 2016, p. 30) e na leitura de 

literatura existe uma motivação existencial, em uma “[...] dimensão individual, mais do que 

social, o que não significa que uma não afete a outra” (DINIZ, 2016, p. 32). 

7. O ensino de leitura literária nas vozes de professores de português recém-formados, de 

Maria de Fátima Xavier da Anunciação de Almeida. 

Almeida, M. de F. (2016) aborda a formação inicial do professor de Letras e o ensino de 

leitura literária, buscando conhecer quais saberes esses professores apreenderam sobre leitura 

do literário na formação inicial. A autora reconhece “[...] o papel relevante da literatura como 

humanizadora” e a leitura “[...] como uma instituição e prática coletiva, privilegiando uma 

reflexão da natureza e percurso social” (ALMEIDA, M. de F., 2016, p. 16), e o ensino de leitura 

literária “[...] como aquele que diz respeito ao ensino de leitura do texto literário”, ensinado na 

escola regular por um professor de português. (ALMEIDA, M. de F., 2016, p. 20). 

Foram realizadas mais sete pesquisas com outras palavras-chave: 

4) “leitor encarnado” – Essa expressão não trouxe nenhum resultado.  

5) +leitor + encarnado - Quando a pesquisa foi realizada utilizando a expressão fragmentada, 

obtivemos 9 resultados com os seguintes assuntos: Antropologia Social (1), Ciência da 

Informação (1), Ciência Política (3), Estudo de gêneros literários (1), Estudo de obra literária 

(1), Formação de professores (1) e Psicologia (1). Destas, elegemos para análise a tese com o 

assunto “Formação de professores”. Contudo, a autora (PONTES, 2013) trata das experiências 

estéticas de práticas docentes com linguagens artísticas, dentro da arte/educação e não trata da 

leitura literária. 

6) “literatura encarnada” - essa expressão trouxe apenas 1 resultado. No entanto, a tese de 

Freitas (2016) trata de uma revisão bibliográfica das obras de Antonio Candido. 

7) +leitor +literatura + encarnada – já a expressão pesquisada anteriormente de forma 

desagrupada apontou 7 resultados, todos eles já indicados em filtros anteriores. 
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8) +leitor +experiência +encarnada – foram encontradas, nesta pesquisa, 8 teses, todas já 

indicadas nas pesquisas anteriores. 

9) experiência literária encarnada – nesta pesquisa, retornaram 2 teses, também já apontadas 

nas pesquisas anteriores, as quais não faziam relação com nossa pesquisa. 

10) +constituição +leitor +literário” – a pesquisa foi feita de forma desagrupada com 27 

resultados, a saber: Arquitetura e Urbanismo (1), Ciência da Informação (1), Ciência Política 

(2), Estudo de autores (1), Estudo de gêneros literários (2), Estudo de obra literária (7), Estudo 

linguístico (2), Estudo sobre literatura (1), Estudo sobre o livro (2), Estudo sobre o mercado 

editorial (1), Formação de leitores (1), História (2), História da Literatura (1), Literatura e língua 

estrangeira (3). Dessa pesquisa, a única que se aproxima de nosso objeto de pesquisa, no assunto 

formação de leitores, já consta em pesquisas anteriores. 

 No Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), outro espaço que buscamos estudos sobre o tema, delimitamos a busca a 

artigos publicados no período de 2012 a dezembro 2017 (devido ao grande número de revistas 

e publicações e o tempo para a realização da pesquisa), revisadas pelos pares com as seguintes 

palavras-chave: 

1) leitor do literário AND experiência - para esta pesquisa, com os seguintes refinamentos: 

Língua Portuguesa – Tópicos: literatura; education, literature, Brasilian Literature, literature 

(general), obtivemos 28 resultados, que foram, como aqueles encontrados na plataforma da 

BDTD, listados e classificados na planilha em Excel nos seguintes assuntos: Educação e história 

(1), Ensaio poético (1), Ensino de literatura e Língua Estrangeira (3), Entrevista com autor (1), 

Estudo da literatura (1), Estudo de autores (7), Estudo de gênero literário (3), Estudo de obra 

literária (6), Formação de professores (1), Leitura de curta-metragem (1), Literatura e 

Tecnologia (1), Literatura e televisão (1), Resenha de livro (1). Destes trabalhos, selecionamos 

o assunto “formação de professores” pelos motivos já elencados anteriormente. Contudo, a tese 

elaborada por Striquer (2014) trata especificamente da formação de professores sem ligação 

com a educação ou formação literária. 

2) leitor do literário AND experiência encarnada - Refinamento utilizado para a pesquisa 

“Língua portuguesa”. Obtivemos dois artigos. O ensaio de Flores (2015) trata sobre as questões 

de gênero e não diz respeito à pesquisa; o outro, um artigo de Onocko-Campos et al. (2013), 

Narrativas no estudo das práticas em saúde mental: contribuições das perspectivas de Paul 

Ricoeur, Walter Benjamim e da antropologia médica, da área da saúde mental, traz um estudo 

sobre as abordagens narrativas como experiência no tratamento de doentes mentais. Esse artigo 
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nos chamou atenção, pois, como planejamos em trabalhar com narrativas de leitores, sua leitura 

poderia nos auxiliar na elaboração de nossa argumentação. 

3) leitor literário AND formação - para essas palavras-chave, utilizamos, para refinamento da 

pesquisa: Língua Portuguesa – Tópicos: Brazil Literature Education  Literature (General). 

Obtivemos 31 artigos, a saber: Entrevista com autor (2), Estudo da Literatura (1), Estudo de 

autores (5), Estudo de gênero literário (2), Estudo de uma obra (8), História (3), Estudo sobre 

bebeteca (1), Estudo sobre biblioteca (1), Estudo sobre produtor cultural (1), Formação de 

professores (1), Formação de leitores (2), Literatura e língua estrangeira (2), Literatura e 

tecnologia (1), Literatura e televisão (1) e em um artigo não foi possível acessá-lo por erro na 

página da Web. 

 Desses artigos, os únicos assuntos que se aproximaram de nossa pesquisa foram o de 

formação de professores e de formação de leitores. O artigo sobre formação de professores é o 

mesmo da pesquisa com as palavras-chave “leitor do literário AND experiência”, portanto não 

diz respeito a nossa pesquisa. Dos artigos sobre formação de leitores: 

1. Letramento literário: formação do leitor de literatura em tempos de transição 

paradigmática, de Francisco Neto Pereira Pinto. 

Pinto (2014, p. 77) busca discutir as imagens de leitor presentes em trabalhos que tratam 

do conceito de letramento do literário. A autora traça uma diferenciação entre o “leitor ideal”, 

presente em trabalhos teóricos e orientações oficiais, resultado do que se espera que “a escola 

forme como leitor literário”; e o “leitor de literatura real”, que, segundo o autor, é qualquer 

leitor que esteja lendo literatura tendo “[...] como suporte físico quer folhas de papel, como em 

livros, quer a tela de um aparelho eletrônico, como o computador” (PINTO, 2014, p. 77). O 

pesquisador acrescenta que considera esse leitor uma “[...] pessoa humana de carne, osso e 

espírito, dotada de razão, emoção e sexualidade” (PINTO, 2014, p. 78), uma imagem de leitor 

“[...] dinâmica e plástica, pois se ajusta a cada sujeito existente ou por vir, seja ele quem for” 

(PINTO, 2014, p. 78). 

2. A leitura literária: especificidades e contribuições para a humanização do aluno/leitor, 

de Marcelo Alves Silva e José Antonio de Souza. 

Silva e Souza (2012, p. 36) consideram a literatura “[...] uma das mais prestigiadas 

formas de expressão humana”, que contribui para a formação do homem, e, em especial, para 

o aluno/leitor. Contudo, na escola, ao se submeter “[...] às formalidades do ensino”, muitos 

estudos argumentam que o ensino de literatura “[...] não tem colaborado para a 

formação/humanização do educando” (SILVA; SOUZA 2012, p. 36). 
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Consideramos que essa parte de elaboração do nosso trabalho foi importante não só para 

atualizarmo-nos quanto às discussões acadêmicas do campo, quanto para apurar nossa 

compreensão sobre alguns conceitos que, pela amplitude de pesquisas já realizadas, percebemos 

já estarem consagrados ou superados e que, para nós - seja por nossa formação acadêmica ou 

pela experiência profissional – eram-nos novas. 
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Apêndice B - Cópia do questionário 

 

 
1) Nome 

Objetivo da questão: identificar o leitor. 

2) Idade 

Objetivo da questão: elaborar um perfil por faixa etária dos leitores. 

3) Qual sua formação? 

Objetivo da questão: elaborar um perfil a partir da formação do leitor. 

4) Já participou de algum curso de formação de leitores? 

Objetivo da questão: identificar o histórico de formação do leitor. 

5) Participa de algum grupo de leitura, círculo de leitura, chat de leitura, etc.? 

Objetivo da questão: identificar o grau de envolvimento do leitor com ações que 

envolvem a leitura. 

6) Costuma frequentar bibliotecas? Com que objetivo? 

Objetivo da questão: identificar a frequência e o objetivo ao qual o leitor utiliza uma 

biblioteca. 

7) Como tem acesso aos livros de literatura que lê? 

Objetivo da questão: identificar de que maneira o leitor tem acesso a livros. 

8) Tem livros de literatura em casa? Quantos?  

Objetivo da questão: identificar a relação do leitor com o livro. 

9) Quantos livros literários leu no último ano? Com que objetivo? 

Objetivo da questão: identificar os hábitos de leitura do literário do leitor. 

10) Qual sua preferência de leitura do literário? 

Objetivo da questão: identificar os gostos literários do leitor. 

11) Cite o(s) título(s) do(s) livro(s) de literatura que leu nos três últimos meses. 

Objetivo da questão: identificar os livros lidos pelo participante. 

12) Você tem alguma estratégia de leitura? Se sim, quais? 

Objetivo da questão: identificar as estratégias de leitura utilizadas pelo leitor. 
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13) De todos os livros de literatura que leu, qual/quais o(s) livro(s) que marcou/marcaram a 

sua trajetória de leitor, qual/quais o(s) seu(s) “livro(s) de cabeceira”? Por quê? 

Objetivo da questão: identificar a relação do leitor com as leituras que faz. 

14) Para garantir a confidencialidade na pesquisa, é necessário a escolha de um codinome, 

e gostaria muito que você o escolhesse. Minha sugestão é que seja um personagem 

literário. Peço que me enviem o nome do personagem, de qual livro e o motivo da 

escolha. 

Objetivo da questão: salvaguardar a confidencialidade do leitor com a escolha de um 

codinome do seu interesse e gosto. 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas as 
folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pela pesquisadora e assinadas por 
ela, na última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. O trabalho, intitulado “O 
leitor encarnado e a leitura do literário como experiência”, tem como objetivo geral compreender como 
fazer uma experiência a partir da leitura do literário repercute no leitor, amplia seus sentidos e o 
constitui num leitor encarnado. Como objetivos específicos se propõe tematizar o conceito de 
experiência e o fazer uma experiência a partir da leitura do literário; tematizar o conceito de experiência 
e o fazer uma experiência a partir da leitura do literário e a constituição de um leitor encarnado; descrever 
os elementos sensíveis (lúdicos, oníricos e afetuais) que repercutem, ampliam os sentidos e se tornam 
encarnados nas narrativas de leitores do literário, e aplicar os pressupostos da metodologia de 
Análise Progressiva proposta por Roland Barthes como metodologia na constituição do texto-
tese. 

A pesquisa, de abordagem qualitativa e cunho fenomenológico, para a coleta de dados, caso você aceite 
participar, contará com um questionário, com questões abertas e fechadas, que lhe será enviado via e-
mail, entregue pela pesquisadora, e um encontro presencial, denominado grupo focal, com previsão de 
duas horas de duração, em lugar previamente combinado entre a pesquisadora e os sujeitos envolvidos 
na pesquisa. Nesse encontro, os sujeitos participantes discutirão sobre sua trajetória como sujeito leitor 
do literário, além de compartilhar com os presentes suas impressões sobre um livro de livre escolha e 
preferência, que será levado no dia do encontro. 

A presente pesquisa poderá oferecer possíveis riscos aos sujeitos como: 

ü O participante poderá sentir-se constrangido em compartilhar com os presentes fatos da sua 
vida de leitor durante o encontro presencial, porém é de sua livre escolha a participação ou 
não na pesquisa, não acarretando nenhum dano a ele/a. 

ü A participação no grupo focal pode provocar aos sujeitos o sentimento de invasão de 
privacidade quanto às imagens e dados coletados, porém toda informação ou imagem 
coletada somente será divulgada perante a autorização do participante. A participação no 
grupo focal também tomará o tempo do sujeito e, para minimizar essa situação, o encontro 
não excederá o tempo de 2 (duas) horas para explicação e realização do procedimento. 
 

Para minimizar algumas dessas situações, deixaremos disponíveis, a cada um dos participantes, os 
contatos telefônico e de e-mail da pesquisadora para eventuais esclarecimentos. Caso algum participante 
não queira continuar, garantimos, neste momento, ou a qualquer tempo, sua desistência da participação 
da pesquisa sem qualquer prejuízo ou ônus. Enfatizamos que a pesquisadora tem experiência na 
condução e mediação de grupos de pessoas, graças a quinze anos de trabalho na formação de professores. 

Salientamos ainda que a pesquisa possibilitará ao participante momentos de: reflexão acerca de sua 
trajetória leitora, compartilhamento com outros leitores de suas experiências literárias e a compreensão 
de como se constituiu como leitor e contribuirá para a investigação de novas formas de compreensão da 
leitura e do papel do leitor no campo das Teorias da Recepção, além de colaborar na  constituição de 
conhecimento acerca da formação de leitores. 

O retorno dos resultados da pesquisa se dará pela própria pesquisadora, a partir de um encontro 
presencial, para o qual será convidado, em que ocorrerá uma apresentação preliminar dos dados para 
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discussão dos resultados e posteriores sugestões e avaliação dos instrumentos utilizados, e a tese que 
será entregue a instituição onde a coordenação do curso poderá fazer uso para futuras apresentações em 
seminários.  

Sua participação será em apenas no dia da realização do grupo focal e lhe é garantido sigilo quanto ao 
seu nome, bem como lhe é assegurado o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. Porém, as 
informações e imagens obtidas nesta pesquisa estarão à disposição para serem publicados em aulas, 
congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Esclarecemos ainda que, como a sua 
participação é voluntária, não existe previsão de remuneração. Você poderá a qualquer momento 
solicitar que seus dados sejam retirados da pesquisa, assim como obter informações sobre ela a qualquer 
período de sua realização. Também lhe é garantido o direito à indenização, nos termos da lei e o 
ressarcimento de despesas, caso não sejam cumpridos os termos expostos neste termo. 

O arquivamento dos dados da pesquisa será feito em arquivo físico e digital, sob guarda e 
responsabilidade dos pesquisadores, por um período de 5 anos após o término da pesquisa. E o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Itajaí está disponível para auxiliar e solucionar 
duvidas e acolher denúncias. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Itajaí 
– UNIVALI, caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos do pesquisador 
o Comitê de Ética está disponível para atender. 

 

CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo. 

Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30  

Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do presente 
estudo como participante. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso 
leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

 

Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante ou Responsável: ________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________ 

Pesquisador Responsável: Adair de Aguiar Neitzel 

Telefone para contato: (47) 99270-0226 

Pesquisador assistente: Janete Ribeiro Nhoque 

Telefones para contato: (47) 99211-9480 


