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RESUMO  

 

A presente Dissertação teve como objetivo analisar como as práticas de leituras de professores 

em formação inicial, alunos do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC), se 

desenvolvem a partir da construção de memoriais de formação produzidos na disciplina de 

Biografismos: pesquisa e formação em 2018.1, tendo em vista suas narrativas de vida e 

formação leitora. Para tanto, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: identificar as 

práticas, lugares e modos de leitura desenvolvidos pelas alunas colaboradoras do estudo ao 

longo de suas trajetórias de vida e formação; compreender como os contextos 

socioeconômico, cultural, familiar e escolar/acadêmico, nos quais as participantes estavam e 

estão inseridas incidem sobre suas práticas de leitura e analisar o conjunto das características 

e os sentidos do dizer narrativo autobiográfico, construído pelas escritoras dos memoriais de 

formação leitora em estudo. O embasamento teórico, no qual fundamentamos esses objetivos, 

partiram dos postulados de Bakhtin (2003, 2009, 2010), das concepções dos pesquisadores 

que estudam história de vida e formação, que são Josso (2010), Maia-Vasconcelos (2016), 

Passeggi (2008; 2010), Vasconcelos (2011) e de contribuições dos estudos que tematizam a 

leitura, a exemplo de Chartier (1999), Fischer (2006), Jouve (2002), Lajolo e Zilberman 

(1999), Manguel (1997), Martins (1997) e Petit (2013). Metodologicamente, valemo-nos da 

perspectiva História de Vida e Formação elaborada por Josso (2010). À luz dessa abordagem, 

procedemos com a análise qualitativa do corpus constituído por cinco memoriais de formação 

leitora escritos por alunas do Curso de Letras, na disciplina de Biografismos ofertada em 

2018.1. A partir de uma análise intuitiva horizontal dos dados, foram construídas as seguintes 

categorias: práticas de leitura na infância, práticas de leitura na adolescência, práticas de 

leitura no curso de graduação, ser aluno da escola pública, o acesso aos livros e a mãe como 

incentivadora da leitura. Em seguida, realizamos uma análise vertical dos memoriais que nos 

permitiu chegar aos seguintes resultados: a leitura apresenta dimensões significativas de 

valores afetivos, reparadores e transformadores que são peculiares na trajetória de vida de 

cada sujeito. Concluímos que, a leitura pode permear e fortalecer as relações afetivas, 

proporcionar um efeito reparador em momentos de dor e sofrimentos psíquicos e físicos, além 

de ser capaz de transformar toda uma história de vida.  

Palavras-chave: narrativas de si; memorial de formação; leitura.  



 

 

ABSTRACT  

 

The aim of this Dissertation was to analyze how the reading practices of teachers in initial 

formation, students of the Course of Languages of the Federal University of Ceará (UFC), 

developed from the construction of memorials produced in the discipline of Biographies in 

2018.1, in view of their life narratives and reading formation. Therefore we have established 

the following specific objectives: to identify the practices, places and modes of reading 

developed by the students collaborating in the study along their life trajectories and formation; 

understand how the socioeconomic, cultural, family and school / academic contexts in which 

the participants were and are inserted focus on their reading practices and analyze the set of 

characteristics and meanings of the autobiographical narrative saying constructed by the 

writers of the reading memorials in study. The theoretical foundations on which these 

objectives were based on Bakhtin's (2003, 2009, 2010) postulates of the conceptions of the 

researchers who study life history and formation, who are Josso (2010), Maia-Vasconcelos 

(2016), Passeggi (2008; 2010), Vasconcelos (2011), as well as the contributions of studies 

that focus on reading, such as Chartier (1999), Freire (2005), Jouve (2002), Lajolo and 

Zilberman (1999), Manguel (1997), Martins (1997) and Petit (2013). Methodologically, we 

use the perspective of Life History and Formation elaborated by Josso (2010). In light of this 

approach, we proceeded with the qualitative analysis of the corpus consisting of five reading 

training memorials written by students of the Course of Languages, in the discipline of 

Biographies offered in 2018.1. From an intuitive horizontal analysis of the data, the following 

categories were constructed: reading practices in childhood, reading practices in adolescence, 

reading practices in the undergraduate course, being a student of the public school, access to 

books and the mother as incentive for reading. Then, we performed a vertical analysis of the 

memorials that allowed us to arrive at the following results: the reading presents significant 

dimensions of affective values, repairers and transformers that are peculiar in the life 

trajectory of each subject. We conclude that reading can permeate and strengthen affective 

relationships, provide a healing effect in times of physical and psychological pain and 

suffering, as well as being able to transform a whole life story. 

Keywords: self-narratives; formation memorial; reading. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É indiscutível a importância da leitura em nossa sociedade. Conforme Silva 

(1983), a leitura possibilita a participação dos cidadãos na vida social, o acesso à memória 

cultural, além de fazer com que os indivíduos conheçam o passado, compreendam o presente 

e desenvolvam ações para transformar o futuro. Por ser uma das principais fontes de 

entretenimento, de crescimento pessoal e profissional, tem potencial de determinar o modo de 

agir e de pensar das pessoas, servindo como um instrumento de transformações e combate à 

alienação e à exclusão social.  

Contudo, a persistência de problemas em relação ao baixo desempenho dos alunos 

brasileiros no que diz respeito às capacidades de leitura, que se arrasta por todos os níveis do 

ensino básico, conforme resultados dos principais programas/sistemas de avaliação de 

percurso como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)1, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM)2, ambos do governo federal, e o Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA)3, os baixos índices têm sido uma das grandes inquietações dos 

profissionais, dos pesquisadores da educação e do governo brasileiro, nas últimas décadas.  

Podem-se comprovar os indícios das inabilidades quanto às competências leitoras 

dos alunos brasileiros através dos resultados das avaliações externas como a realizada pelo 

PISA, em 2015, que mede os conhecimentos de alunos em Leitura, Matemática e Ciências, na 

qual o Brasil ocupou a posição 60º (sexagésima) em um ranking entre 76 (setenta e seis) 

países. Em uma entrevista dada à revista Época, em dezembro de 2016, veiculada no site da 

                                                           
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é composto por duas avaliações: a Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), também conhecida como 

Prova Brasil. As referidas avaliações foram criadas com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado 

nas escolas das redes públicas.  

2 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) avalia o desempenho escolar ao final do Ensino Básico. É 

realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 

colabora para o acesso à Educação Superior.  

3 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é uma avaliação comparada que objetiva 

produzir indicadores que contribuam para a melhoria da qualidade da educação dos países participantes. Ela 

ocorre a cada três anos, é aplicada a jovens na faixa etária dos 15 anos e abrange três áreas do conhecimento: 

Leitura, Matemática e Ciências.  
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Globo, o ministro da Educação da época, José Mendonça Filho4, afirma que esse resultado 

confirma o fracasso da educação brasileira.  

Apesar dos esforços realizados pelo Governo Federal, com investimento em 

políticas públicas que prezam pela a universalização do acesso aos livros, como o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD)5, criado para distribuir manuais didáticos e dicionários 

das disciplinas do Ensino Fundamental I e II aos alunos da rede pública brasileira de ensino, 

além do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM)6 para alunos 

do nível médio e do Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE)7, em vigor desde 1997, 

que promove o acesso à cultura e à informação através da entrega de acervos literários, obras 

de divulgação científica e livros destinados à formação de professores, sabemos que muito 

mais ainda precisa ser feito.  

No contexto brasileiro, a leitura é uma problemática de natureza complexa, de 

ordem econômica, social e cultural, fruto das contradições de nossa sociedade, marcadas pelas 

injustiças, desigualdades, dificuldades de distribuição de renda e carência de uma cultura que 

valoriza a educação e a leitura. Fatores externos à escola, tais como a falta de incentivo, o 

                                                           
4 MENDONÇA FILHO, José. Pisa mostra o fracasso retumbante da nossa educação. Revista Época, São Paulo, 

dez. 2016. Entrevista concedida a Flávia Yuri Oshima. Disponível em: 

<https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2016/12/mendonca-filho-pisa-mostra-o-fracasso-retumbante-da-

nossa-educacao.html>. Acesso em: 10 out. 2017. 

5 De acordo com o site do Ministério da Educação (MEC), o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD) é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de 

apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das 

redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de educação infantil comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao>. Acesso em: 03 ago. 2017.  

6 Outra página do site supracitado diz que o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM), implantado em 2004, prevê a distribuição de livros didáticos para os alunos do Ensino Médio público 

de todo o país. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/195-secretarias-112877938/seb-educacao-

basica-2007048997/13608-programa-nacional-do-livro-didatico-para-o-ensino-medio-pnlem>. Acesso em: 03 

ago. 2017. 

7 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 
literatura, de pesquisa e de referência. O programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e 

distribui as obras literárias, cujos acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, 

memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de 

história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e 

metodológico para as escolas da educação infantil, ensino fundamental e médio e o PNBE do Professor, que tem 

por objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos professores da educação básica e também da Educação de Jovens e 

Adultos por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-

escola-1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola>. Acesso em: 03 ago. 2017.  

https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2016/12/mendonca-filho-pisa-mostra-o-fracasso-retumbante-da-nossa-educacao.html
https://epoca.globo.com/educacao/noticia/2016/12/mendonca-filho-pisa-mostra-o-fracasso-retumbante-da-nossa-educacao.html
http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/13608-programa-nacional-do-livro-didatico-para-o-ensino-medio-pnlem
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/13608-programa-nacional-do-livro-didatico-para-o-ensino-medio-pnlem
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-escola-1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-escola-1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola
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ambiente familiar desestruturado, a dificuldade de acesso aos livros devido às condições de 

vida material dos alunos são determinantes para os insucessos das práticas e habilidades de 

leitura.  

Os resultados preliminares do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF)8 de 

2018, também nos ajudam a refletir sobre a situação da leitura do Brasil. Desde 2001, a 

Organização não Governamental (ONG) Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro9, 

realizam o INAF, que é um indicador dos níveis de alfabetismo funcional da população 

brasileira de 15 (quinze) a 64 (sessenta e quatro) anos e busca fornecer dados sobre as 

habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática. De acordo com essa pesquisa, a cada 10 

(dez) brasileiros, 3 (três) são analfabetos funcionais e têm muita dificuldade de fazer o uso da 

leitura para atividades cotidianas básicas como reconhecer informações em um cartaz ou 

folhetos. A proporção aumenta quando os sujeitos são pardos e negros e têm mais de 50 

(cinquenta) anos, o que evidencia um contexto social excludente que demanda a necessidade 

urgente de estratégias efetivas de políticas públicas e iniciativas da sociedade civil para 

garantir ao brasileiro o acesso às práticas letradas.   

Em contrapartida, a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

publicada em 2016 (ano-base 2015), promovida pelo Instituto Pró-Livro (IPL)10, que traça o 

perfil do comportamento de leitura dos brasileiros nos mostra dados mais animadores. 

                                                           
8 A cada edição do INAF são entrevistadas 2.002 pessoas entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas 

urbanas e rurais de todas as regiões do país. O estudo é organizado com base em um teste cognitivo e um 

questionário contextual. Os itens que compõem o teste de Alfabetismo envolvem a leitura e interpretação de 

textos do cotidiano (bilhetes, notícias, instruções, textos narrativos, gráficos, tabelas, mapas, anúncios, etc.). O 

questionário contextual aborda características sociodemográficas e práticas de leitura, escrita e cálculo que os 

sujeitos realizam em seu dia a dia. Disponível em: <https://ipm.org.br/relatorios>. Acesso em: 05 jan. 2018. 

9 O Instituto Paulo Montenegro é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2000 para desenvolver e 

disseminar práticas educacionais inovadoras que contribuam para a melhoria da qualidade da educação, 

entendida como essencial para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Disponível em: 

<https://www.ipm.org.br/quemsomos>. Acesso em: 05 jan. 2018.  

10 O Instituto Pró- Livro – IPL é uma associação de caráter privado e sem fins lucrativos mantida com recursos 

constituídos, principalmente, por contribuições de entidades do mercado editorial, com o objetivo principal de 

fomento à leitura e à difusão do livro. Foi criado em outubro de 2006, como resultado de estudos e conversação 
entre representantes do governo e entidades do livro, e constitui uma resposta institucional à preocupação de 

especialistas de diferentes segmentos – públicos e privados – das áreas da educação, cultura e de produção e 

distribuição do livro, pelos níveis de letramento e hábitos de leitura da população em geral e, em particular, dos 

jovens, significativamente inferiores à média dos países industrializados e em desenvolvimento.  Disponível em: 

<http://prolivro.org.br/home/pro-livro/quem-somos>. Acesso em: 05 jan. 2018 

 

 

https://ipm.org.br/relatorios
https://www.ipm.org.br/quemsomos
http://prolivro.org.br/home/pro-livro/quem-somos
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Segundo o diagnóstico desse estudo, avançamos, porém ainda estamos longe de alcançarmos 

países vizinhos, como a Argentina, a Colômbia e o Chile, em número de leitores e quantidade 

média de livros lidos por ano. A pesquisa revela que o número de leitores aumentou cerca de 

6% (seis por cento) em relação à última edição, feita em 2011: 73% (setenta e três) da 

população gosta de ler e, em média, o brasileiro lê 4,96 (quatro vírgula noventa e seis) livros 

completos e em partes por ano. Isso ocorreu devido ao aumento do nível de escolaridade 

média da população bem como graças às políticas públicas de acesso dos alunos ao ensino 

básico e ao ensino superior. 

Outro dado que nos chama atenção é o gosto dos professores pela leitura. Os 

participantes afirmaram que, além de suas mães, seus professores foram um dos principais 

incentivadores para o hábito da leitura e grande parte dos livros que já compraram e/ou leram 

foram frutos de indicações destes. Entretanto, contrastando tal informação, 37% (trinta e sete 

por cento) dos professores entrevistados responderam que “gostam pouco” ou “não gostam de 

ler”. Diante disso, levantamos a seguinte questão: Como é possível que um dos principais 

agentes de promoção da leitura não goste de ler? A ausência desse hábito consequentemente 

causa impactos no processo de formação de leitores, pois podemos inferir que professores 

não-leitores não conseguem formar alunos-leitores de diversos gêneros, literários e não-

literários.   

 A leitura apesar de não ser um tema novo, constrói um debate inesgotável devido 

à sua relevância e às várias possibilidades de abordagens investigativas a serem adotadas. 

Esse assunto desafia várias áreas das Ciências Humanas, tais como: a Antropologia, a 

Educação, as Ciências Sociais, a Psicologia e a Linguística. Muitos pesquisadores já 

discorreram sobre essa temática e no Brasil, há especialistas no assunto que desenvolveram 

pesquisas sobre o estudo da linguagem, formação leitora, ensino de leitura e literatura, dentre 

os quais estão Angela Kleiman (2010; 2011), Eni Orlandi (1999), Ezequiel Teodoro da Silva 

(1983), Magda Soares (1998), Marisa Lajolo (1996), Mary Kato (1995) Paulo Freire (1993) e 

Vilson Leffa (1996).  

Apesar das inestimáveis contribuições desses e de outros autores, da intensa 

produção de pesquisas de mestrado e doutorado voltadas para essa temática11, parece ainda 

                                                           
11 SILVA, Gislene de Sousa Oliveira. Estado da Arte da Leitura do Brasil: 2010 a 2015. 2017. 169 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, Catalão, 

2017. Em sua pesquisa, Silva (2017) fez um levantamento das dissertações e teses dos programas de pós-
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haver muito a ser discutido e estudado. A persistência dos problemas relacionados à leitura no 

atual cenário educacional brasileiro, de acordo com dados de avaliações externas e pesquisas 

previamente discutidas, justifica a pertinência e a relevância da realização de mais 

investigações e debates sobre o tema.  

São vários os fatores que contribuem para o fracasso da leitura: a falta de políticas 

consistentes e eficazes de incentivo à leitura; a ausência de bibliotecários; as bibliotecas 

escolares sem uma variedade e quantidade considerável de obras; os professores carentes de 

formação adequada e sem tempo para realizar leituras; o alto custo dos livros; a não 

obrigatoriedade de disciplinas com a temática leitura nos Cursos de Letras e outras 

licenciaturas.   

Nesse ínterim, entendemos que o Estado, a sociedade, a família, a escola, os 

bibliotecários, os professores e os próprios alunos são responsáveis pelo desenvolvimento, 

pela manutenção e pela reprodução do hábito da leitura. Todavia, na maioria das vezes, essa 

responsabilidade é transferida para o professor e, especificamente, para os professores de 

Língua Portuguesa, quando, na verdade, deveria ser uma preocupação de todos os envolvidos 

com a formação de alunos e professores.  

Diante desse contexto, para a realização de nossa investigação, tomamos como 

objeto de estudo as narrativas de vida de graduandas12 do Curso de Letras sobre suas práticas 

de leitura. Optamos pelo estudante de Letras em detrimento dos de outros cursos de 

licenciatura, pelo fato de a leitura ser um aspecto muito caro e fundamental à sua formação e à 

sua atuação profissional, pois, conforme os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), é este 

que fomentará, em sala de aula, a formação de leitores mais críticos e maduros. Partimos 

então dos problemas e hipóteses abaixo elencados: 

a) Como as alunas do Curso de Letras narrativizam as suas práticas leitoras em 

memoriais escritos, considerando as suas histórias de vida e formação?  

                                                                                                                                                                                     
graduação brasileiros com a palavra-chave leitura, encontradas na BDTD/IBICT, de 2010 a 2015. De acordo 

com a autora, nesse período foram produzidas 317 (trezentas e dezessete) dissertações e 121 (cento e vinte e 

uma) teses, totalizando 438 (quatrocentos e trinta e oito) pesquisas. Disponível em: 

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7639/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Gislene%20de%20Sousa%20Oliveira%20Silva%20-%202017.pdf>. Acesso em: 28 maio 2019.  

12 Convém informar que os memoriais de formação leitora analisados foram escritos apenas por mulheres. Uma 

particularidade que não foi definida pela pesquisadora como critério de seleção dos textos, mas emergiu 

naturalmente do corpus selecionado.    

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7639/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Gislene%20de%20Sousa%20Oliveira%20Silva%20-%202017.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7639/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Gislene%20de%20Sousa%20Oliveira%20Silva%20-%202017.pdf
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Hipótese: As alunas do Curso de Letras narrativizam as suas práticas leitoras, 

escolhendo e descrevendo as suas recordações-referências acerca de suas 

experiências ao longo de suas trajetórias de vida e formação. Nessas narrativas, 

elas empregam diferentes estratégias discursivas para reconstruir suas histórias de 

vida e revelam suas impressões de experiências a respeito do que viram, ouviram 

e lembraram acerca de sua formação leitora.    

b) Que práticas, lugares e modos de leitura as discentes revelam em suas 

narrativas?  

Hipótese: As discentes escolhem os episódios de suas vidas de maior relevância a 

serem narrados. As práticas, os lugares e os modos de leitura revelados na escrita 

dos memoriais são bastante diversificados, pois cada sujeito social é constituído 

de uma materialidade biográfica singular. Entretanto, as autobiografias sobre as 

práticas de leitura são um paradoxo, visto que trazem ao mesmo tempo a 

individualidade e a coletividade dos sujeitos que reproduzem e cultivam práticas 

comuns e socialmente estabelecidas.  

c) Como os contextos socioeconômico, cultural, familiar e escolar/acadêmico 

influenciam as práticas leitoras das participantes do estudo?  

Hipótese: Os contextos socioeconômico, cultural, familiar e escolar/acadêmico 

influenciam diretamente as práticas leitoras das participantes do estudo, seja de 

modo negativo ou positivo. Entre todos esses contextos, o acadêmico é o que mais 

transforma e amplia as práticas e tipos de leitura dos sujeitos.  

d) Quais as características e os sentidos do dizer narrativo autobiográfico 

construído pelas escritoras dos memoriais de formação leitora? 

Hipótese: Cada memorial de formação leitora tem características e sentidos 

próprios determinados pelas escolhas linguísticas realizadas e construídos pelo 

estilo de cada autora por ser um texto de alto grau de subjetividade.  

 Tivemos como objetivo geral, nesta pesquisa, analisar como as práticas de 

leituras de professores em formação inicial, alunos do Curso de Letras da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), se desenvolvem a partir da construção de memoriais de formação 
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produzidos na disciplina de Biografismos: pesquisa e formação em 2018.1, tendo em vista 

suas narrativas de vida e formação leitora. Especificamente, pretendemos:  

a) Identificar as práticas, lugares e modos de leitura desenvolvidos pelas alunas 

colaboradoras do estudo ao longo de suas trajetórias de vida e formação; 

b) Compreender como os contextos socioeconômico, cultural, familiar e 

escolar/acadêmico nos quais as participantes estavam e estão inseridas 

incidem sobre suas práticas de leitura;  

c) Analisar o conjunto das características e os sentidos do dizer narrativo 

autobiográfico construído pelas escritoras dos memoriais de formação leitora 

em estudo.   

A escolha do tema ocorreu devido a minha paixão pela leitura13, estudos feitos 

durante minha graduação em Letras/Inglês na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e por 

conversas e discussões realizadas com minha orientadora, Professora Dra. Sandra Maia Farias 

Vasconcelos, coordenadora do Grupo de Estudos em Linguística e Discurso Autobiográfico 

(GELDA), na linha de pesquisa Práticas Discursivas e Estratégias de Textualização, vinculado 

ao Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Somente quando ingressei no mestrado, descobri, através de minha orientadora, o viés dos 

estudos linguísticos das Histórias de Vida, Narratologia e (Auto)biografia, que me deixou 

curiosa e encantada.  

Ainda há uma forte tendência na academia de se privilegiarem os aspectos formais 

da língua e as correntes de estudo mais tradicionais no campo da Linguística. Com isso, as 

pesquisas que investigam as facetas da língua em uso como prática social, reflexiva e 

formativa são deixadas um pouco de lado e, até mesmo, consideradas como temática de outras 

áreas do conhecimento das Ciências Humanas: Antropologia, Ciências Sociais, Filosofia, 

                                                           
13Ao longo de toda minha história de vida e formação, a leitura sempre fez parte do meu cotidiano. Cresci 
ouvindo que os estudos e a leitura eram o passaporte para uma vida melhor e mais digna: uma verdade 

incontestável para mim. Sempre estive rodeada por livros infantis e revistinhas em quadrinhos durante minha 

infância, e os romances estiveram entre meus maiores passatempos na adolescência. No Curso de Letras, o meu 

interesse e fascínio pela leitura só cresceram em todos os seus aspectos, especialmente os estudos acerca da 

Literatura e Ensino de Leitura em Língua Materna e Estrangeira.  
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Literatura, Educação e Psicologia. Entre estas abordagens que sofrem resistência dos 

linguistas um pouco mais conservadores, encontram-se os estudos (auto)biográficos.  

Desde a década de 1970, os gêneros discursivos orais e escritos que discorrem 

sobre as narrativas do indivíduo e do cotidiano vêm ganhando destaque e as análises sob a 

perspectiva das Histórias de Vida estão se consolidando como uma das opções teórico-

metodológicas dos debates linguísticos. Todavia, ainda há muito a ser feito para que tal 

enfoque receba o devido reconhecimento, além das lacunas existentes provenientes de estudos 

anteriores. Pensando nisso, pretendemos contribuir no campo das pesquisas biográficas 

linguísticas, tecendo reflexões sobre as práticas de leitura e narrativas de vida. Trata-se, 

portanto, de um estudo multidisciplinar, dado que iremos dialogar com diferentes áreas além 

da Linguística, como a Educação, a Antropologia e as Ciências Sociais. 

Considerando o pequeno número de obras existentes, no que diz respeito às 

(auto)biografias sob a perspectiva da formação leitora e práticas de leitura dos estudantes de 

Letras, esse estudo se torna relevante pois os dados resultantes da pesquisa poderão auxiliar,  

em uma melhor compreensão, discussão e solução de problemas relacionados ao processo de  

formação inicial de docentes de língua materna, ao currículo do Curso de Letras e ao papel do 

professor como formador de leitores no Ensino Básico.  

Ao realizar pesquisas sobre o tema, encontramos a dissertação de mestrado de 

Castro (2007), na qual a autora investigou as concepções e indícios das práticas de leitura de 

formandos em Letras do município de São Paulo a partir de suas respostas à primeira questão 

discursiva do extinto Exame Nacional de Cursos (ECN) de 2001, substituído pelo Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Foram analisadas 290 (duzentas e 

noventa) respostas à luz das teorias da Análise do Discurso (AD) de linha francesa. Castro 

(2007) descobriu que o sentido da leitura construído pelos formandos em Letras surge de fato 

das noções de texto, língua, sujeito e sentido e que a maioria dos graduandos apresentou uma 

concepção estruturalista, tradicional e normativa, ao invés de uma postura crítica e reflexiva. 

Tal resultado sinaliza para o fato de que os ambientes que são imaginados como formadores 

de leitores, como a escola e a universidade, ainda cultivam uma concepção tradicionalista de 

ensino de leitura.  

Concentrando-se nos hábitos de leitura de docentes em efetivo exercício, em seu 

estudo, Bernardino (2008) analisou as práticas leitoras de professores de séries iniciais das 
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escolas da rede pública municipal da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, a fim de 

comprovar ou refutar a máxima de que os professores brasileiros não são leitores. A 

pesquisadora confrontou o discurso dos docentes com seu fazer pedagógico e concluiu que 

eles são leitores.   

De cunho mais social, tendo como principal foco a análise das experiências 

formativas de leitura e trajetórias de vida de professores da Rede Estadual de Ensino do 

Ceará, a pesquisa de Martins (2009) mostra que, para formar leitores, é preciso ser um leitor. 

Em seus depoimentos, os professores revelaram que a escolha pela carreira do magistério não 

foi por vocação ou afinidade, mas como uma necessidade de rápida ascensão social. Os 

participantes reconheceram a importância e o poder de transformação que a leitura pode 

causar nos indivíduos, mas trabalham a leitura no nível apenas da compreensão de 

significados presentes no texto do livro didático. Martins (2009) considera que, além do papel 

de leitor, o professor também deve conhecer diversos tipos de texto, enxergar seus alunos 

como sujeitos já dotados de certos saberes e desenvolver uma relação entre os seus alunos e 

com o material de leitura a ser trabalhado, ou seja, é preciso abandonar velhos hábitos de 

ensino e para incentivar a prática da leitura na escola de forma crítica e significativa.  

Baseada nos princípios da teoria da Análise Dialógica do Discurso postulada 

pelos estudos bakhtinianos, Friedman (2010), resgatando as memórias de leitura dos 

professores da rede municipal catarinense, localizada em Joinville, procurou investigar a 

relação entre processo de constituição leitora e a atuação como formadores de leitores. A 

pesquisadora descobriu, através das narrativas de vida, que os pais, parentes próximos e 

professores influenciaram fortemente o gosto pela leitura dos professores colaboradores. A 

maioria dos participantes do estudo adota a concepção de que o verdadeiro leitor é aquele que 

leu os clássicos e que tal ideia é reproduzida como verdade universal em suas aulas de leitura.  

Oliveira (2011) discutiu, em sua pesquisa, a temática memória, formação docente, 

história de vida e autobiografia. A pesquisadora analisou como os professores-cursistas do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Bahia, ofertado exclusivamente para 

docentes do ensino básico da Prefeitura Municipal de Irecê/BA, compreendem seu processo 

formativo. A produção da autobiografia é um instrumento de intervenção muito eficaz, pois 

faz com que o docente tenha consciência de suas potencialidades e seja protagonista na 

construção de seu saber.  
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A partir das memórias de leitura, Freitas (2013) investigou o discurso acerca da 

leitura de universitários recém-ingressos no Curso de Letras, do semestre 2011.1 da 

Universidade Federal da Paraíba. Concluiu que esses alunos chegam à universidade com 

crenças e valores cristalizados pela sociedade de que a leitura literária, classificada como 

leitura propriamente dita, geralmente é feita por prazer, e a leitura de outros gêneros textuais é 

feita por obrigação. Confirmou também a ideia de que leitores assíduos possuem um maior 

domínio da escrita.  

Carvalho (2013) procurou conhecer a formação leitora de alunos do curso de 

graduação a distância de Pedagogia ofertado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos 

estados da Bahia e Minas Gerais. A pesquisadora analisou 112 (cento e doze) memoriais de 

leitura produzidos por esses graduandos e constatou que seus professores e familiares foram 

os principais agentes influenciadores para a prática da leitura. Além disso, a produção do 

memorial proporcionou uma ressignificação de suas práticas e concepções acerca da leitura.  

Diante deste contexto, refletir sobre a leitura através da escrita de si é um caminho 

investigativo alternativo e frutífero, visto que podemos analisar aspectos intralinguísticos e 

extralinguísticos da língua em uso através da produção de enunciados de futuros professores. 

Por meio das produções escritas autobiográficas dos participantes, temos a chance de perceber 

como as experiências leitoras são narrativizadas e ressignificadas, uma vez que a inserção na 

interioridade desses incide sobre as representações que os sujeitos trazem de si como leitor e 

da leitura. Esperamos que esta pesquisa ajude a contribuir um pouco para a mudança de 

paradigmas em relação ao uso da abordagem autobiográfica no processo de formação de 

professores de língua materna do Curso de Letras e também como opção teórico-

metodológica de uma pesquisa em Linguística.  

Além disso, temos a oportunidade de mostrar a riqueza e a autenticidade da escrita 

livre e pessoal no ambiente acadêmico, em que o escritor constrói elos com o passado, 

presente e futuro para compreender a sua história e seguir com seu projeto de vida e formação 

leitora. O aprimoramento das habilidades de leitura e escrita são essenciais no processo de 

formação de qualquer indivíduo. Se consideramos os estudantes de Letras, a prática e o 

aperfeiçoamento de tais capacidades são primordiais para a formação de profissionais 

competentes, críticos, atuantes que possuem a responsabilidade de formar leitores como 

professores de língua materna e estrangeira.   
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Do ponto de vista da organização formal do trabalho, esta dissertação é composta 

de cinco capítulos, considerando a introdução, a partir dos quais buscamos atingir os objetivos 

estabelecidos, discutir as questões relacionadas ao objeto de pesquisa, que são as narrativas 

autobiográficas e as práticas de leitura de alunas do Curso de Letras da UFC e construir 

reflexões de natureza linguística acerca de discursos autobiográficos.  

No segundo capítulo, apresentamos a fundamentação teórica que aporta esta 

pesquisa. Realizamos um apanhado sobre a Teoria Dialógica da Linguagem, reflexões acerca 

da biografia e autobiografia a partir de Bakhtin (2003), o que é seguido da apresentação das 

teorias sobre as histórias de vida e leitura.  

No terceiro capítulo, explicitamos as escolhas metodológicas e delineamos: o tipo 

de pesquisa, o contexto da pesquisa, a delimitação do universo, a organização e constituição 

do corpus, as técnicas e a metodologia da análise. A partir de uma análise horizontal foram 

criadas seis categorias analíticas emergidas dos dados.  

No quarto capítulo, descrevemos e discutimos os resultados da análise do corpus 

efetuada à luz dos fundamentos teóricos e metodológicos delineados nos capítulos anteriores. 

Efetuamos uma análise vertical de cada memorial de formação leitora e em seguida 

relacionamos e entrecruzamos as categorias previamente estabelecidas.   

No último capítulo, fazemos uma síntese do nosso estudo, destacamos as 

reflexões e descobertas feitas, indicamos quais hipóteses foram confirmadas e questões de 

pesquisa respondidas e apontamos as possibilidades de pesquisas futuras a partir do que não 

foi contemplado neste trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como já mencionado em nossa introdução, temos como objeto de estudo os 

memorias de formação leitora de graduandas do Curso de Letras. A partir disso, escolhemos 

os autores referidos a seguir por acreditarmos que suas discussões possam proporcionar novas 

reflexões e por condizerem com o objeto analisado e com o contexto desta pesquisa.  

Assim, esta pesquisa tem como embasamento teórico os postulados de Bakhtin 

(2003, 2009, 2010), concepções dos pesquisadores que estudam história de vida e formação, 

tais como: Josso (2010), Maia-Vasconcelos e Cardoso (2009), Maia-Vasconcelos (2016), 

Momberger (2014), Passeggi (2008; 2010), Vasconcelos (2011) e contribuições dos estudos 

que tematizam a leitura, como Chartier (1999), El Far (2006), Fischer (2006), Foucambert 

(1994), Freire (2005), Jouve (2002), Lajolo e Zilberman (1999), Manguel (1997), Martins 

(1997), Oliveira (2007), Petit (2013) e Silva (2009).  

 

2.1 Postulados bakthinianos: enunciação, dialogismo, gênero discursivo e polifonia 

 

Nesta investigação, adotamos como concepção de língua, linguagem e discurso a 

definida pelo Círculo de Bakhtin, devido ao seu caráter social, histórico, ideológico, cultural e 

dialógico. Fundamentados nisso, compreendemos o memorial de formação, como um gênero 

discursivo secundário hibrido e a prática da leitura e escrita como uma atividade discursiva, 

social e cultural, que propicia a interação e a interlocução entre os sujeitos. Desta feita, 

entendemos que o leitor e o escritor acionam uma série de conhecimentos e valores 

construídos socialmente quando interagem. As reflexões bakhtinianas, discutidas e 

entrecruzadas com as ideias de outros autores ao decorrer das leituras e análises realizadas, 

subsidiaram os fundamentos teóricos e metodológicos da nossa pesquisa. 

Primeiramente, é importante destacar que os estudos acerca da linguagem a partir 

do olhar bakhtiniano não nos apresentam conceitos lineares, definidos e diretos. Na verdade, 

suas ideias foram desenvolvidas e expandidas ao longo de suas obras, reeditadas e traduzidas 

para vários idiomas, a exemplo de Marxismo e filosofia da linguagem, publicado em 1929, 

Problemas da poética de Dostoiévski, de 1934-35 e de Estética da criação verbal, de 1979, 

entre outras.   
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De acordo com as premissas bakhtinianas, a linguagem é de natureza social e 

dialógica, portanto a comunicação ocorre a partir da produção da enunciação, que é 

determinada pelo contexto/situação social imediata. A língua só existe se houver a 

possibilidade e a realização de interações sociais entre um locutor e um interlocutor, ou seja, a 

enunciação é um ato de fala produzido a partir da comunicação verbal e não verbal entre os 

sujeitos que estão inseridos em um contexto social concreto e significativo. O autor entende a 

enunciação como:  

 

[...] o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo 

que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio 

do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela 

é função de pessoa desse interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa de um 

mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se 

estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, 

etc.) (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009, p. 116).   

 

O tipo de relação estabelecida entre os sujeitos envolvidos na interação verbal 

determina a forma de enunciação, pois o locutor se adequa à situação comunicativa e ao 

interlocutor, medindo o grau de formalidade e a escolha das palavras estabelecidas pelo nível 

de hierarquização das relações sociais. Durante a enunciação, os sujeitos não desempenham 

papéis fixos, há um jogo de troca, de inversões de papéis em que um sujeito ora é o locutor, 

ora é o interlocutor. Nesse jogo comunicativo, o enunciado garante o espaço do outro na 

interação verbal, permeando o fluxo contínuo de várias vozes que emergem da alternância 

entre os sujeitos durante o ato comunicativo. Observa-se, ainda, que os sentidos da 

enunciação não dependem apenas dos sentidos das palavras empregadas ou pela intenção 

expressiva do falante, mas de todos os elementos intra- e extralinguísticos que compõem a 

situação de fala. (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009).  

Os enunciados são formados por palavras, as quais, por serem elementos que se 

apresentam como um arsenal de possibilidades de escolhas na interação verbal, sempre 

derivam de um sujeito e são orientadas a um outro sujeito, portanto, funcionam como um elo 

que promovem intercessão entre eles.  

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 
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expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao 

outro, isto é, em última análise, em relação a coletividade. A palavra é uma espécie 

de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre meu interlocutor. A palavra é território comum 

do locutor e do interlocutor (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009, p. 117). 

 

Para este teórico, a palavra é um signo provido de conteúdo ou de sentidos 

ideológicos (provenientes das esferas institucionalizadas) ou vivenciais (provenientes da vida 

cotidiana), que faz parte de um estoque social coletivo de signos disponíveis previamente 

convencionados e, nessa medida, causam reações e juízos de valor. Portanto, a palavra não 

pertence apenas ao locutor. É, na realidade, reflexo da inter-relação social entre os indivíduos, 

produto da interação social e estruturante das enunciações.  

Conforme Bakhtin (2009) a substância da língua não é composta pelo sistema 

abstrato da forma da língua, nem pela realização de enunciados monológicos isolados e muito 

menos pela sua produção no sentido psicológico e fisiológico, mas pela interação social por 

meio da qual é exercida a produção de enunciados. A língua só existe, pode ser explicada e 

compreendida dentro de uma situação comunicacional de produção concreta e se realiza 

através de atos sociais verbais e não verbais, tais como: cerimônias, aulas, rituais, 

comportamentos da esfera do trabalho, das relações sociais e afetivas, entre outros.  

Em relação à noção do termo dialógico, derivado da palavra diálogo, Bakhtin 

(2009) o compreende e interpreta de forma mais ampla, de modo a ultrapassar seu sentido 

primeiro, que é a conversa face a face em voz alta, a troca de turnos entre duas pessoas, uma 

das mais importantes e cotidianas manifestações linguageiras entre os sujeitos sociais. Para 

ele, toda e qualquer comunicação verbal é um diálogo, seja esta materializada na oralidade ou 

na escrita. Tornou-se habitual designar tal pensamento como dialogismo. O teórico cita como 

exemplo de comunicação verbal dialógica o livro, objeto cultural que permeia as práticas de 

leitura dos sujeitos sociais e é um dos temas de discussão de nossa pesquisa.  

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento de 

comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob forma de diálogo e, além 
disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, 

comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem contar as reações 

impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da 

comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem influências sobre os trabalhos 

posteriores, etc.) (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009, p. 127). 
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De acordo com Brandão (1997), leitura e escrita são práticas efetivas da língua 

que privilegiam a diversidade e a alteridade. Ao escrever, o autor orienta o seu texto para um 

outro, um destinatário. O leitor de tal texto terá que mobilizar seus conhecimentos para 

compreender, reconstruir possíveis sentidos a partir dos elementos linguísticos e não-

linguísticos, enfrentando um paradoxo: as possibilidades e limites das interpretações. Sendo 

assim, autor e leitor estabelecem um diálogo, resultando em uma co-enunciação. O primeiro, 

no processo de produção textual e o segundo, na elaboração de significados.  

A partir da conceituação bakhtiniana, como já mencionado, a palavra é um signo e 

não um sinal. Caso fosse, o ato de ler se restringiria a mera decodificação. Ler, assim como 

escrever, é uma atividade de troca, um diálogo entre os interlocutores, possível de ser 

realizado em todo o tempo e em qualquer lugar. Leitura e escrita são práticas da cultura social 

letrada que comunicam, formam e transformam.  

Para Bakhtin, a comunicação humana é multiforme, pois está presente em todos 

os campos da atividade social e ocorre através da produção de enunciados. “O emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana” (BAKHTIN, 2003, p. 261). 

Um enunciado é constituído por três elementos, que são: o conteúdo temático, o estilo (a 

individualidade do falante/escritor) e a construção composicional determinados pela situação 

comunicativa. Cada enunciado é único, porém cada campo da atividade humana produz uma 

série de enunciados com características estruturais marcantes que foram denominados pelo 

autor como gêneros do discurso.  

O conteúdo temático não trata apenas do assunto da enunciação. É também a 

escolha do gênero discursivo e o orientador para a ativação dos conhecimentos sociais em 

cada situação comunicativa, pois depende do contexto, condições de produção e necessidades 

da própria enunciação. O estilo, abrange a individualidade do sujeito e a estabilidade 

estruturante dos gêneros discursivos (elementos linguísticos, textuais e discursivos), ou seja, o 

estilo individual e o estilo dos gêneros. Em outros termos, o estilo é produto tanto das 

escolhas individuais (da expressividade e da enunciação) quanto dos modelos construídos pela 

coletividade durante as práticas sociais da linguagem. A construção composicional é o 

elemento que garante o molde, a formatação arquitetônica, a ordem, a sustentação e o 

acabamento do gênero e faz com que possamos distinguir uns dos outros.  
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Ao analisar um gênero discursivo, a partir do prisma bakhtiniano, é essencial 

considerar as condições em que o texto foi elaborado, observando os sujeitos sociais que 

interagem na situação comunicativa, a temática proposta e os elementos do meio social e suas 

implicações para as escolhas em relação aos recursos linguísticos. Neste estudo, a escolha do 

gênero discursivo autobiográfico memorial de formação como forma de conhecer as 

narrativas de vida e práticas de leitura das alunas do curso de Letras vem ancorada com o 

tema, a situação, a composição, a finalidade do texto e os interlocutores do contexto de 

produção. Veremos nas análises que cada locutora possui o seu próprio estilo de escrita, e os 

outros elementos constitutivos do gênero são uniformes em todas as narrativas: a forma 

composicional é predominantemente narrativa e descritiva e o tema tratado é a trajetória de 

vida e formação leitora.  

A língua é uma atividade ao mesmo tempo individual e coletiva, portanto, o 

enunciado é um produto pessoal e resultado da construção e organização social da linguagem 

na comunicação. Para Bakhtin (2003) há tipos relativamente estáveis de enunciados 

determinados como gêneros do discurso, produtos da atividade social humana. Expressamo-

nos, muitas vezes sem nos darmos conta, através dos gêneros discursivos orais e escritos, já 

que estes delineiam os enunciados, por mais informal e íntima que seja a interação. Os 

aspectos constitutivos dos gêneros, que são as condições de produção, as esferas das 

atividades humanas nas quais são constituídos e os papéis sociais desempenhados pelos 

participantes, moldam os nossos discursos em toda e qualquer interação verbal, sejam elas 

mais simples ou mais complexas.    

A dinâmica dos campos de atividade é complexa e está em constante mudança, o 

que torna, consequentemente, seus gêneros do discurso cada vez mais diversos e ricos, em 

decorrência disso, heterogêneos. O autor chama a atenção para a diferença entre gêneros 

discursivos primários (simples) e gêneros discursivos secundários (complexos), defendendo a 

importância dessa definição para que possamos compreender a natureza complexa de 

enunciados concretos enquanto pesquisadores de fatos linguísticos.  

As características marcantes dos gêneros discursivos, divididos em dois grandes 

grupos – primários e secundários –, são a diversidade e a heterogeneidade. Por fazerem parte 

do dia a dia, gêneros como a conversa cotidiana e os relatos orais são classificados como 

simples ou primários. Os gêneros discursivos secundários ou complexos são o resultado de 
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um uso mais refinado, elaborado, organizado e hegemonicamente escrito da linguagem, 

produto de um convívio social e cultural mais complexo e desenvolvido, como o romance, o 

artigo científico, entre outros. “No processo de sua formação eles [os gêneros discursivos 

secundários] incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram 

nas condições da comunicação discursiva imediata.” (BAKHTIN, 2003, p. 263). 

Podemos classificar, como já mencionado no início desta subseção, o gênero 

memorial de formação, como um gênero discursivo secundário devido à sua natureza 

complexa e híbrida, já que traz em sua composição elementos de outros gêneros – o relato e o 

diário pessoal –, além de revelar as experiências individuais e coletivas dos sujeitos, bem 

como aspectos políticos, sociais, culturais, históricos e econômicos de determinado grupo 

social. Na produção dos gêneros discursivos, particularmente no gênero memorial de 

formação, o sujeito é chamado a se expressar para um outro, a integrar-se em um evento 

comunicativo no qual fala de si, do outro, para o outro, de seus papéis sociais nas esferas 

pública e privada, representações, práticas sociais e concepções.  

Bakhtin (2003) considera o enunciado como a unidade real da comunicação 

discursiva, emergente da interação social entre os falantes, da troca, do diálogo interno ou 

externo, ou seja, da enunciação. O enunciado, composto por palavras e orações, é a unidade 

real do discurso, da comunicação que se liga a outros enunciados, formando uma cadeia 

complexa. Por sua natureza, o discurso desvela a dialogicidade pelo movimento do dito e da 

resposta dos sujeitos, por isso, a palavra, um signo linguístico carregado de conteúdo e 

ideologia, é sempre proferida em função de um interlocutor, na interação verbal. Tal 

interação, assim como a alternância entre os sujeitos, a expressividade e a conclusibilidade 

determinam os limites do enunciado, na intercalação entre os sujeitos participantes do evento 

discursivo. “O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas.” (BAKHTIN, 2003, p. 298). 

As interações verbais, sejam elas nas esferas públicas ou privadas, definem 

relativamente os gêneros discursivos que são, por si, dialógicos, assim como o que é dito, 

como é dito e por que é dito. Em cada grupo social, considerando o tempo e o lugar, circulam 

uma série de gêneros discursivos. Sendo assim, a partir do momento em que estudamos um 

gênero, é possível identificar e analisar as especificidades, crenças, expectativas, identidade, 

transformações, reconstruções, emoções e exposições de si e de um dado grupo social.  
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Durante a interação verbal, o locutor busca a cumplicidade do interlocutor, 

realizando enunciações que fazem transparecer traços de outros enunciados. “[...] Cada 

enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 2003, p. 297). O enunciado 

instiga uma resposta, mantendo continuamente um elo entre o que é dito e o que se irá dizer. 

Tal movimentação faz ecoar o fluxo de vozes dos sujeitos sociais, marcando assim os traços 

dos grupos dos quais participam, assim como a identidade do enunciador e a esfera social 

aludida na enunciação, fenômeno denominado como polifonia.  

Bakhtin (2003, p. 294-295) ressalta que “[...] nosso discurso, isto é, todos os 

nossos enunciados (inclusive as obras criadas), é pleno de palavras dos outros, de um grau 

vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de 

relevância.” Tendo como base a palavra dos outros, é possível refletir sobre experiências e 

posicionamentos, concordar ou não com certas ações e destacar distinções e similaridades.   

Em sua obra Problemas da poética de Dostoiévski, publicada em 1929, Bakhtin 

(2010) teceu reflexões acerca do discurso literário dostoievskiano a partir da metalinguística  

ou translinguística, uma nova disciplina no campo da linguagem, que se opunha aos 

princípios tradicionais da linguística de sua época. Esse novo olhar tinha como objeto de 

estudo o discurso e as relações dialógicas, entendendo a língua de modo vivo e concreto. 

Nessa obra, entre outras ideias, o autor discorre nessa obra sobre um conceito global e 

fundamental para a sua concepção de língua e linguagem: o dialogismo.  

É essencial destacar que o dialogismo, segundo o autor, não é uma característica 

exclusiva do romance ou da literatura. Está presente em toda interação verbal humana e 

permeia todo e qualquer discurso presente em nosso cotidiano seja no campo acadêmico, 

artístico, prático, religioso e social.  

Bakhtin (2010) tem como objeto de análise do discurso dostoievskiano o discurso 

bivocal que emerge das circunstâncias da comunicação dialógica, quer dizer, da dinâmica da 

vida real da palavra. Entre os casos de discurso bivocal, o autor aponta a paródia (na qual 

percebemos a introdução da voz do outro), o skaz (um tipo específico de narrativa que é 

orientado para o discurso do outro) e o diálogo. A bivocalidade transparece quando nos 

apossamos das palavras dos outros na construção de nossos enunciados e damos-lhes uma 

percepção e ponderação pessoal. 
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As palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas inevitavelmente de 

algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto é, tornam-se bivocais. O 

único que pode diferenciar-se é a relação de reciprocidade entre essas duas vozes. A 

transmissão da afirmação do outro em forma de pergunta já leva a um atrito entre 

duas interpretações numa só palavra, tendo em vista que não apenas perguntamos 

como problematizamos a afirmação do outro. O nosso discurso da vida prática está 

cheio de palavras de outros. Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, 

esquecendo-nos de quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, 

aceitando aquelas como autorizadas para nós; por último revestimos terceiras de 

nossas próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, 2010, 

p.223).   

 

 

A partir do olhar do autor, a linguagem não é neutra. Na realidade, ela está repleta 

de intenções e reflexões dos outros, pois certas palavras são muito marcadas. Tal processo de 

apropriação das palavras alheias é complexo, uma vez que ocorre um cruzamento de palavras 

de diferentes discursos juntamente com nossa apreciação valorativa, a exemplo de nossas 

experiências pessoais, de nossa formação escolar/acadêmica, profissional, religiosa, entre 

outros. Nesse estudo, nos propomos a analisar o discurso autobiográfico que, em 

conformidade com o autor, é bivocal e refletido do outro, isto é, é fortemente influenciado 

pelo outro de fora para dentro e tem um profundo grau de inter-relação com as palavras dos 

outros.  

 

2.2 Postulados bakthinianos: a exotopia, a biografia e a autobiografia  

 

Os escritos que compõem a obra bakhtiniana, Estética da criação verbal, contêm 

o ensaio no qual o autor se dedica ao exame das biografias, autobiografias, seu herói e seu 

autor. Bakhtin (2003, p.139), entende por “[...] biografia ou autobiografia (descrição de uma 

vida) a forma transgradiente imediata em que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e 

minha vida”. Em outras palavras, ele não faz distinção entre biografia e autobiografia, 

considera textos dessa natureza aqueles que sirvam para a auto-objetivação, ou seja, 

apresentam coincidências entre a vida do autor e da personagem e não relatam apenas 

informações sobre si, sem valores estéticos.  

Para o autor, a troca de lugar entre autor e personagem é possível devido à 

coincidência pessoal entre os dois, uma vez que eles se encontram no mesmo universo de 

existência. A forma biográfica é muito mais realista, pois há menos acabamento do enredo, 
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bem como a fronteira dos limites da distância exterior, espacial e temporal da personagem é 

mais tênue. Bakhtin (2003, p.139) afirma que “[...] a narração sobre minha própria vida, pode 

ser forma de conscientização, visão e enunciação de minha própria vida.” 

Os valores biográficos estão presentes na vida e na arte. O autor de uma biografia 

é aquele outro possível, que vemos quando nos olhamos no espelho, o outro guardado em 

nossa consciência, que está conosco quando fazemos planos. Quando resgatamos as 

lembranças do passado, as memórias são estetizadas de forma narrativa e é esse outro que é 

evocado. O eu e o outro do autor constituem o ser, não se desligando do mundo dos outros, 

pois esse sujeito-autor faz parte de uma coletividade: uma família, uma instituição, classe 

trabalhadora, camada social, entre outros grupos sociais.  

Nessa perspectiva, a narrativa de vida é um processo exotópico, ou seja, o 

narrador ao falar de si se situa em um lugar exterior de seu eu para ter uma visão e 

consciência de sua própria vida, transformando-se em personagem. Entretanto, 

individualmente o sujeito não seria capaz de se ver por inteiro. Ele necessita do excedente de 

visão dos outros para completar-se, pois “[...] a história dessa vida pode estar na boca das 

pessoas; minha contemplação de minha própria vida é apenas uma antecipação da recordação 

dessa vida pelos outros, pelos descendentes [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 143). Um exemplo 

destacado pelo autor desse fenômeno são as lembranças de nossa infância, que não são 

arquitetadas apenas pelas nossas vivências, mas também pelas narrativas de nossa mãe sobre 

nossas ações e descobertas nesse período. Somente ao longo de nosso amadurecimento, 

vamos nos definindo como eu independente dos outros. Logo, a narrativa de uma vida traz o 

embate de diferentes vozes, as posições ideológicas e as relações dialógicas que orientam as 

trajetórias de vida e formação e a visão do sujeito sobre si, sobre os outros e sobre a vida.  

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à 

minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com a sua entonação, 

em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu tomo consciência de mim 

através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a 

formação da primeira noção de mim mesmo (BAKHTIN, 2003, p.373). 

 

A construção da consciência que o sujeito tem de si ocorre através do olhar e das 

palavras dos outros. Por estar fora dos limites da visão do sujeito situado em um determinado 

contexto espacial e temporal, o outro tem a capacidade de enxergar imagens e mundos que 
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não lhe são acessíveis. Por isso, precisamos do olhar dos outros para nos preencher, revelar 

fatos que desconhecemos em nós e dar sentido as nossas experiências.  

 

Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – excedente 

sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é condicionado pela 

singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo: porque nesse 

momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado conjunto de 

circunstâncias, todos os outros estão fora de mim (BAKHTIN, 2003, p.21). 

 

O outro do autor não é inventado por ele mesmo, pois é fruto de forças exteriores 

que determinam a sua vida. Ele é parte do mundo dos outros e sua história de vida também é 

construída através de e pelos outros, fenômeno chamado de alteridade. Bakhtin (2003, p.141) 

afirma: “[...] tomo conhecimento de uma parte considerável de minha biografia através das 

palavras alheias das pessoas íntimas e em sua tonalidade emocional [...].” Sem as narrações 

desses outros, a vida e a narrativa do autor seriam desprovidas de unidade biográfica. A partir 

do momento em que o autor narra sua história de vida e considera os outros como 

personagens, ao longo dessa construção, ele se entrelaça na estrutura formal da vida e também 

se torna uma personagem, abrangendo a si mesmo com sua narração. Em conformidade com 

Bakhtin (2003) acerca da necessidade do outro na construção de nossa autobiografia, Maia-

Vasconcelos (2016, p. 590) afirma:  

 

As histórias nem sempre são criadas por quem conta, tampouco são vividas tais 

como são contadas. Muitos de nós somos capazes de rememorar fatos que na 

verdade não estão no nosso circuito de lembranças, por não havermos vivido tais 

acontecimentos; porém, ao longo da vida, nos vão contando histórias que se fundem 
com nossas próprias histórias, promovendo um misto de informações que não 

seríamos capazes de distinguir, se advindas de vivência realmente ou se construídas 

em nossa memória como uma lembrança emprestada que, de tanto ouvirmos falar, já 

se transportou para nossa percepção como se fosse nossa. 

 

Bakhtin (2003) classifica os valores biográficos, suas variantes basilares em dois 

tipos: o aventuresco-heroico e o social-de-costumes. De acordo com as reflexões bakhtinianas 

sobre os tipos de biografia, as de caráter aventuresco-heroico são baseadas em três pilares que 

organizam as ações e a vida da personagem herói que são: “[...] a vontade de ser herói, de ter 

importância no mundo dos outros; a vontade de ser amado; a vontade de superar a fabulação 

da vida, a diversidade da vida interior e exterior” (BAKHTIN, 2003, p. 143).  
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Tais pilares são paradoxais, pois ao mesmo tempo em que são individuais também 

necessitam da alteridade, da associação ao mundo dos outros. Discutiremos, então, os pilares 

supracitados. Entre eles, está a aspiração à glória que organiza a vida e a narrativa do herói. 

Podemos entender aquela aspiração à glória como a ação de tomada de consciência da 

construção de sua vida em sociedade. Dentro dessa ideia, os sujeitos crescem não apenas para 

si e nem em si, mas sim nos outros e para os outros. Além disso, o herói guia seu caminhar 

para um futuro em busca de um crescimento para ocupar um lugar no mundo sócio-histórico.  

Em seguida, temos o amor como pilar do primeiro tipo. A necessidade de ser 

aceito e amado faz parte da natureza humana, por isso os elementos do privado que 

constituem a personagem heroica, dotada de valores como coragem, bondade, honra, 

generosidade e outras qualidades, são orientados para aquilo que esta gostaria de ser na 

consciência dos outros, buscando superar a si mesmo em função do outro, o que fundamenta a 

carga emocional da vida.  

O terceiro elemento, a aceitação positiva da fabulação da vida pela personagem, 

consiste em vivenciar as possíveis mudanças, alternâncias, paradoxos e variedades das 

realizações da vida, ricas em conteúdo. A vida e a narrativa dessa vida estão sempre em 

aberto, dando o tom aventuresco de um enredo sem fim, pois ainda está em construção.  

No segundo tipo de biografia, a social-de-costumes, é ressaltada a humanidade 

dos heróis vivos e comuns, sua vida privada e seus valores sociais, pessoais, familiares e 

cotidianos que são parte de um recorte social. Aqui predomina um tom mais descritivo e o 

apego às pessoas comuns e às coisas do cotidiano.  

A biografia e a enunciação da biografia estão diretamente ligadas ao mundo real e 

imediato que pertence ao seu autor e à personagem (mundo da alteridade), por isso não podem 

ser fechadas e nem concluídas, opondo-se sempre ao ato de acabamento. Na construção da 

biografia, o autor apenas dá forma e continuidade ao que já foi alicerçado pela vida 

(BAKHTIN, 2003). Além disso, durante a escrita da narrativa de sua vida, o 

autor/narrador/personagem toma consciência de sua história através da linguagem, tem a 

oportunidade de refletir e avaliar as suas ações, sentimentos, valores, ideologias e crenças, 

pensar sobre a importância e o papel dos outros na sua biografia, de modo a possuir a chance 

de tomar novos rumos em sua trajetória de vida e formação que está em processo.  
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Os conceitos bakhtinianos previamente discutidos abalizam a concepção de 

língua, linguagem, gênero do discurso e autobiografia adotada nesse estudo. Consideramos 

que o dialogismo e a alteridade pautam os discursos autobiográficos, que se constituem e se 

revelam a partir das relações bilaterais entre o sujeito e os outros. O sujeito passa a ser e a 

estar no mundo quando busca no outro a sua completude, constrói a si mesmo e sua história 

de vida por meio da sua relação com os outros. Investigar a autobiografia na dimensão 

discursiva e narrativa, nos proporciona o acesso aos modos de viver e sentir das autoras dos 

memoriais, heroínas de suas próprias vidas.  

  

2.3 História de vida  

 

Com uma evolução crescente desde a sua fundação na Escola de Chicago, em 

1920, a História de Vida, como meio de pesquisa qualitativa, consiste na abordagem teórico-

metodológica a qual privilegia as informações e dados sobre a vida pessoal dos sujeitos 

sociais através de fontes documentais ou discurso livre, tais como: cartas, diários, memoriais, 

relatos escritos ou orais, testemunhos e entrevistas. Para Chizzotti (2006, p. 95), na história de 

vida, “[...] o autor relata suas percepções pessoais, os sentimentos íntimos que marcaram a sua 

experiência ou os acontecimentos vividos no contexto da sua trajetória de vida.”  

A concepção dos estudos da História de Vida é muito rica e suas dimensões 

ultrapassam os limites do método de pesquisa qualitativa, que se propõe a investigar práticas 

sociais e como os sujeitos dão sentido e valor a elas. Nesse sentido, é uma perspectiva 

multidisciplinar, que se interessa pelo indivíduo comum em sua singularidade e coletividade 

no sentido antropológico. Em razão disso, pode ser utilizada como um aparato de pesquisa-

formação e também como um caminho de reflexão da natureza discursiva de gêneros orais e 

escritos autobiográficos.  

Os materiais privilegiados pela perspectiva História de Vida são as autobiografias, 

pois são textos que produzem e revelam conhecimentos sobre a história de vida, a formação e 

as relações dos indivíduos em tempos de aprendizagem. A curiosidade crítica e analítica pelos 

outros – entende-se outros como os diferentes grupos sociais e suas culturas – é o que move 

tal perspectiva. Os relatos de si, com ênfase na formação pessoal e profissional, apresentam 
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uma dimensão emancipatória, na qual o sujeito se propõe a conhecer a sua história, os 

sentidos de suas ações, dos fatos ocorridos e possui a chance de ter um novo olhar, abrir-se 

para as várias oportunidades do que está por vir. (MOMBERGER, 2014). 

Na cultura contemporânea, em especial na acadêmica, há um grande interesse 

pelas narrativas de vida, sejam escritas ou orais. Popularidade conquistada por sua 

versatilidade, pois estão presentes no campo da literatura, nos diversos meios midiáticos, 

práticas de formação e Ciências Sociais. Momberger (2014) nos mostra que são vários os 

gêneros que se configuram como autobiográficos, a exemplo do diário pessoal, do diário de 

pesquisa, das correspondências, dos livros-entrevistas, assim como peças de teatro, ensaios, 

entre outros. Para que pertença a essa categoria, é preciso atender basicamente a dois critérios: 

a escrita em primeira pessoa e a narração pessoal e verídica.  

Desde a década de 1980, as histórias de vida tornaram-se objeto de estudo e 

metodologia investigativa no campo das Ciências Humanas, Sociais e Educacionais, 

especialmente no que concerne à formação de professores, sua trajetória de vida e relação 

com o saber, contrapondo-se a modelos estruturalistas tradicionais. Autores como Antônio 

Nóvoa, Daniel Bertaux, Franco Ferrarrotti, Gaston Pineau, entre tantos outros, forneceram 

valiosos estudos para o engrandecimento da abordagem biográfica. Do Brasil, ressaltamos os 

trabalhos de Belmira Oliveira Bueno, Denice Barbara Catani, Elizeu Clementino de Souza, 

Maria da Conceição Passeggi e Sandra Maia Farias Vasconcelos como referências dessa 

perspectiva.  

Entre os marcos da consolidação e evolução teórico-cientifica da abordagem 

autobiográfica, uma equipe da Universidade de Genebra, liderada por Pierre Dominicé, 

pioneiro no que diz respeito ao uso das histórias de vida na formação, e seus alunos Mathias 

Finger e Marie-Christine Josso, contribuíram com uma concepção que valorizava o sujeito 

adulto em seu processo formativo. Esses pesquisadores-formadores iniciaram muitas pessoas 

na Europa através de seminários universitários e trabalhos direcionados para a formação 

continuada de educadores e outros profissionais.  

De acordo com Josso (2010), as produções científicas basilares das abordagens 

histórias de vida desenvolvidas a partir de 1980, dividem-se em dois eixos: projetos teóricos 

de uma compreensão biográfica da formação e as histórias de vida postas a serviço de projetos 
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(profissionais, reinserções, formação, de práticas, de vida, entre outros) que em sua essência 

apontam dois objetivos teóricos:  

 

1. Evidenciar um processo de mudança do posicionamento do pesquisador pelo 

aprimoramento de metodologias de pesquisa-formação, articuladas à construção de 

uma história de vida, visando a melhor diferenciar as modalidades e os papeis 

assumidos durante o processo, as etapas e os projetos de conhecimentos específicos 

da pesquisa-formação; 

2. Demarcar a contribuição do conhecimento dessas metodologias para o projeto de 

delimitação de um novo território de reflexão, abrangendo a formação, a 

autoformação e as suas caraterísticas, bem como processos de formação específicos 

para públicos específicos (JOSSO, 2010, p. 31)  

 

Em outras palavras, os textos publicados buscam refinar as metodologias, realizar 

novas reflexões acerca da pesquisa-formação e autoformação e legitimar a subjetividade no 

trabalho de interpretação do pesquisador e do autor das narrativas autobiográficas orais ou 

escritas, validando tais saberes cientificamente.  

Em seus estudos, Marie-Christine Josso, professora da Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade de Genève e uma das principais especialistas 

internacionais no campo das Histórias de Vida e Formação, procurou pensar a formação e a 

autoformação, na sua multiplicidade de sentidos, a partir da perspectiva do sujeito aprendente 

adulto, considerando suas experiências, saberes, consciência, subjetividade, protagonismo, 

limites, qualidades e identidade.  

 O prisma investigativo de Josso (2010) é um meio de pesquisa que objetiva 

produzir conhecimentos a partir de materiais autobiográficos e, ao mesmo tempo, configura-

se como um dispositivo de formação, uma vez que nele o sujeito toma consciência de si, de 

seus conhecimentos e aprendizagens enquanto protagonista, construtor e investigador de sua 

própria história. Apresenta uma abordagem autobiográfica focada nas aprendizagens 

experienciais “[...] a partir do que nos dizem as narrativas de formação que servem de 

material para compreender os processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem” 

(JOSSO, 2010, p. 35). A formação é em si o meio e o fim. Ocorre através de experiências, faz 

parte da existência humana e contém o seu próprio processo e sentidos.   

A autora afirma que o sujeito aprende pelas experiências e destaca o seu caráter 

formador. A construção de uma narrativa autobiográfica escrita envolve uma série de 
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capacidades e competências sociocognitivas em vários níveis, que são: o intelectual, o verbal, 

o relacional e o interpretativo na ação de organizar recordações-referências.  

 

Estruturalmente falando, a construção da narrativa autobiográfica dá-se da seguinte 

maneira: temos um autor-narrador-escritor, um ser que possui experiência no mundo 

das práticas sociais, que narra, por meio de um processo de escrita, essa experiência 

do mundo para um leitor-real que recebe e compartilha a verossimilhança dos fatos e 

tenta estabelecer uma comparação com os fatos ocorridos em sua vida (MAIA-

VASCOCELOS; CARDOSO, 2009, p. 660). 

 

Ao desenvolver sua narrativa de formação, o sujeito está vivendo uma experiência 

formadora por automaticamente tal exercício levá-lo ao autoconhecimento e questionamento 

de suas identidades, escolhas, inércias e dinâmicas. Por isso, relatar e escrever recordações é, 

em sua essência, uma experiência formadora/transformadora, na qual o sujeito realiza 

ponderações no presente, rememorando o passado para mudar o seu futuro. Pactuamos com 

Josso (2010, p. 202) quando ela declara que: “[...] o ato de escrever uma narrativa de vida, 

centrada na formação, constitui um espaço de reflexão e de conceitualização que pode existir 

por si mesmo.” 

As recordações são aquilo do que está guardado na memória, lembranças de 

pessoas, lugares, experiências, situações, eventos, encontros decisivos e norteadores na 

efetivação de mudanças que moldam uma trajetória de vida e formação. Sobre as recordações-

referências, Josso (2010, p.37) diz que 

 

Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que elas são simbólicas do que 

o autor compreende constitutivos da sua formação. A recordação-referência 

significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou visível, que apela para 

nossas percepções ou para imagens sociais, e uma dimensão invisível, que apela 

para emoções, sentimentos, sentidos ou valores. A recordação-referência pode ser 

qualificada de experiência formadora, porque o que foi aprendido (o saber-fazer e os 

conhecimentos) serve, daí para frente, quer como uma referência a numerosíssimas 

situações do gênero, que como acontecimento existencial único e decisivo na 

simbólica orientadora de uma vida. São experiências que podemos utilizar como 

ilustração numa história para descrever uma transformação, um estado de coisas, um 

complexo afetivo, uma ideia, como também uma situação, um acontecimento, uma 

atividade ou um encontro. E essa história me apresenta ao outro em formas 

socioculturais, em representações, conhecimentos e valorizações, que são diferentes 

formas de falar de mim, das minhas identidades e da minha subjetividade.     
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As narrativas de formação colocam em evidência os desafios enfrentados ao longo 

da vida e fazem com que os sujeitos reconheçam suas potencialidades na superação de 

obstáculos em um diálogo interno. Através da rememoração das recordações-referências e da 

compreensão dos processos pelos quais os sujeitos sociais passaram, novos pontos de vista, 

novas leituras são elencadas, o que consequentemente enriquece e transforma as experiências 

já vividas e as que ainda estão por vir.  

São tantas as recordações, experiências e realidades da vida dos indivíduos, as 

quais podem ser organizadas e externadas através dos discursos narrativos. Nos estudos 

autobiográficos “[...] o centro do interesse é a compreensão das estratégias de construção do 

discurso autobiográfico, como relato de vida, as escolhas, os caminhos buscados pelo autor de 

seu texto no momento da criação [...]” (MAIA-VASCOCELOS; CARDOSO, 2009, p. 660). 

Realizamos a narrativa de si quase que inconscientemente nas conversas 

cotidianas com familiares, com outros interlocutores e nas redes sociais, por exemplo. Por 

isso, efetivá-las de modo consciente e reflexivo, sem dúvida, é uma experiência muito 

engrandecedora, é tornar-se um sujeito consciente de sua formação.    

 

Contar a própria história é um exercício de autoconsciência, de distanciamento que 

faz com que o narrador, numa espécie de reflexão interna, seja expectador de si 

mesmo: um eu que deseja contar sua história pessoal, que cria e ao mesmo tempo 

observa, dialoga e intervém no processo de criação (MAIA-VASCOCELOS; 

CARDOSO, 2009, p. 654).   

 

Em consonância com isso, Josso (2010) diz que as narrativas são constituídas por 

experiências significativas no seu processo de aprendizagem, crescimento pessoal e 

profissional nos meios socioculturais e das representações de si e dos diferentes contextos, 

nos quais os sujeitos sociais estão inseridos, fazendo com que eles saibam distinguir as 

experiências coletivas das individuais. Para a autora, há uma distinção entre vivências e 

experiências. As vivências são tudo aquilo que descobrimos, experimentamos, sentimos e 

realizamos cotidianamente. As experiências são vivências particulares que imprimem marcas 

significativas em nosso ser. Nossa bagagem de conhecimento é “fruto de nossas próprias 

experiências” (JOSSO, 2010, p.49).   

Convém destacar que o trabalho com a autobiografia vai além de um processo de 

conhecimento de si. Tal enfoque, como já afirmado, tem efeitos formadores e reflexivos a 
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partir da tomada de consciência das recordações que compõem uma história de vida. O 

produto da escrita narrativa, nos permite fazer leituras interpretativas no âmbito psicológico, 

antropológico, sociológico e linguístico. No processo das produções autobiográficas, Josso 

(2010, p. 204) afirma que:  

 

O tempo da passagem à escrita da narrativa vai ser a oportunidade para essa tomada 

de consciência, pelo narrador, mediante um conjunto de incertezas. Estas vão impor 

uma pausa, um silêncio, [...] colocando o ato da escrita, a partir daí, numa posição 

“meta”, forçando-a tornar-se uma tomada de posição, uma implicação consciente a 

respeito do que há para pensar na vida, de tal forma que haja uma história singular 

para contar, uma existencialidade, a partilhar por meio de uma subjetividade mais 

consciente habitada e assumida.   

 

Por meio das narrativas, é possível desvendar os indícios que estruturam a vida 

nas dimensões afetivas, cognitivas, econômicas, políticas, sociais, culturais e religiosas, 

revelando o dinamismo, as limitações, as dificuldades e o ativismo do sujeito no 

protagonismo de sua vida e na compreensão de sua formação. Josso (2010) cita os três eixos 

que compõem a natureza da escrita narrativa: a escrita como arte da evocação, a escrita como 

construção e a escrita como pesquisa.  

Primeiramente, o narrador, sabendo da impossibilidade de contar todas as suas 

vivências, devido ao tempo escasso e grande extensão do texto escrito, faz escolhas dos 

episódios importantes, de experiências, de fatos significativos na construção do seu ser e de 

seu processo de formação. “A partir daí, a autenticidade da narrativa reside mais na 

pertinência das escolhas operadas em função da orientação dada à narração do que a sua 

exaustividade” (JOSSO, 2010, p.205).  

Além da questão da autenticidade da narrativa, o narrador enfrenta o desafio de 

manusear a língua, operando escolhas de palavras, melhores construções, articulações e 

encadeamento dos fatos para dar ao leitor o acesso a seu mundo de interioridade, 

singularidade e subjetividade. É uma oportunidade de praticar uma modalidade de escrita 

mais poética, literária, diferente da comumente exigida nos trabalhos acadêmicos. Dar vida à 

língua não é uma tarefa nada fácil, ainda mais por meio de um texto em que a temática central 

é a nossa trajetória de vida e, em razão disso, temos que descrever uma série de sentimentos, 

representações, valores, entre outros elementos que mostram o que somos e como pensamos. 
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Para alguns participantes desse processo, tal missão pode ser muito prazerosa e para outros, 

um tanto árdua.  

A proposta apresentada por Josso (2010) exige dos participantes três capacidades 

básicas: a de autorreflexão, do empenho na realização da construção da narrativa e da 

comunicação. Um eu que se narra, se exterioriza e toma distância de si. É uma posição meta 

em que o eu se torna leitor de si e lança um olhar sobre o conteúdo de sua própria história 

numa confrontação intersubjetiva que permite a tomada de consciência da totalidade do seu 

ser. Tal exercício reflexivo pode fazer com que os sujeitos mudem os seus pontos de vista 

sobre si e sobre a forma de levar a vida, uma vez que, através da retrospectiva, ocorre um 

projeto de prospectiva de uma nova vida. 

 

2.4 Memorial de formação  

 

Entre as possibilidades da prática da escrita de si, o memorial, gênero acadêmico 

tradicional na universidade brasileira, permite que seu autor narre recortes de sua trajetória de 

vida intelectual e profissional, refletindo e analisando sobre o que de fato foi relevante na sua 

formação como sujeito social. “Os primeiros memoriais que temos em nossos arquivos datam 

dos anos 1930” (PASSEGGI, 2008, p. 15) e sua história e desenvolvimento acompanharam a 

evolução e as novas demandas do ensino superior no Brasil. 

É possível dividir o percurso de seu progresso em quatro fases: sua 

institucionalização, que ocorre a partir de 1930 para a avaliação do cargo de professor 

catedrático, sua expansão na década de 1980, como etapa do processo de ingresso e promoção 

no magistério superior, sua diversificação, em 1990, fase em que o memorial é utilizado, 

também, como ferramenta na formação inicial e continuada de professores, assim como  

trabalho de conclusão de curso (TCC); e o quarto e último período, iniciado nos anos 2000, no 

qual esse gênero se constitui como objeto de investigação acadêmica, fonte biográfica de 

pesquisa (PASSEGGI, 2008).   

A narrativa faz parte da natureza e da cultura humana, pois é um instrumento do 

processo de civilização, um fenômeno antropológico. Dentre os gêneros de tipologia 

narrativa, as autobiografias tornaram-se ferramentas de análise valiosas, base do trabalho da 

Escola de Chicago (1918-1920), de contextos sociais sob a perspectiva de seus agentes 
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sociais.  Ao se autobiografar, o sujeito toma consciência do seu eu, de suas vivências e se 

coloca como ator social no centro da história (PASSEGGI, 2008).  

Apesar do espaço já conquistado e do acentuado crescimento do uso de narrativas 

autobiográficas, muitos docentes universitários que priorizam o conteudismo são um tanto 

desconfiados e resistentes a essa prática reflexiva. Na academia, a grande quantidade de 

conteúdos e teorias, além do posicionamento a ser adotado na escrita de neutralidade, 

formalidade e impessoalidade, muitas vezes, não permitem ao aluno analisar o seu processo 

de aprendizagem, relação, interação e absorção individual com o conhecimento. A escrita 

reflexiva autobiográfica destaca a subjetividade do ser e pode incentivar a uma transformação 

qualitativa, pessoal e profissional através da análise da trajetória e formação do sujeito, 

dando-lhe vez e voz.  

O memorial de formação é um texto escrito da esfera acadêmica de caráter 

autobiográfico, por meio do qual “[...] se analisa de forma crítica e reflexiva a formação 

intelectual e profissional, explicitando o papel que as pessoas, fatos e acontecimentos 

mencionados exerceram sobre si” (PASSEGGI, 2010, n. p.). A partir da escrita de si, o sujeito 

distancia-se de si mesmo e passa a construir-se através da linguagem, tomando consciência de 

suas representações, concepções, crenças, valores, práticas e papéis. É um exercício de 

autorreflexão, autoconsciência, maior compreensão de sua história, experiências, formação e 

projetos. A escrita do memorial não transforma os fatos vividos, mas proporciona um novo 

olhar, uma outra perspectiva de análise de nossa trajetória de vida.  

Ao longo dos anos, os memoriais têm tido uma dupla função: avaliativa e 

formativa. A partir de suas finalidades, Passeggi (2010) divide o memorial autobiográfico em 

duas modalidades: o memorial acadêmico e o memorial de formação. Muitas universidades 

utilizam tal gênero como instrumento de avalição de candidatos a concursos públicos para a 

carreira docente, ascensão funcional, seleção de candidatos para cursos de pós-graduação e 

trabalho de conclusão de curso de graduação na formação de professores. Além disso, o 

memorial também é uma ferramenta pedagógica, uma atividade de autoanálise a partir da 

narrativa de vida, empregada na formação inicial e continuada de docentes.  

A finalidade, o conteúdo e a ordem da escrita dos acontecimentos ficam a critério 

da instituição e do professor e/ou pesquisador que o aplica. Ao sujeito que escreve cabe a 

escolha do que será revelado e neutralizado, a seleção e análise dos fatos. O memorial 

configura-se como um instrumento de pesquisa eficaz por nos apresentar simultaneamente, 

enquanto fenômeno antropológico, o sujeito como um ser singular e parte de um todo social.  
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2.5 Um pouco sobre a história da leitura  

 

Ao longo dos séculos, a realização da leitura vem se transformando e progredindo. 

As necessidades ligadas às práticas comerciais, documentos oficiais, escrituras e registros 

reforçaram o uso da escrita e da leitura em vários períodos da história. No início das 

civilizações, a literatura estava no âmbito da oralidade por meio de textos épicos, dramáticos, 

poéticos, lendas e mitos. Gregos e romanos consolidaram definitivamente a cultura letrada. 

Entretanto, o conhecimento da leitura e da escrita foi um privilégio de apenas uma seleta parte 

da sociedade, restrita às elites durante a Antiguidade, Idade Média até a Idade Moderna.  

Pouquíssimas pessoas sabiam ler e as leituras públicas eram muito comuns. 

Manguel (1997, p. 59) destaca que “[...] ler em voz alta era norma desde os primórdios da 

escrita [...].” A partir da Idade Média, a leitura silenciosa passou a ser praticada 

proporcionando liberdade, sigilo e privacidade, o que incomodou profundamente as 

autoridades políticas e, especialmente, a Igreja, pois o leitor tinha acesso às ideias hereges que 

questionavam os dogmas, davam acesso aos novos conhecimentos e promoviam reflexões e 

questionamentos sobre a ordem das coisas na sociedade da época. Muitas obras foram 

monopolizadas, censuradas e condenadas pelos religiosos, assim como o ensino da leitura nos 

mosteiros era destinado apenas a aqueles que fossem dedicar a vida à religiosidade.     

 

O ato da leitura passou de público para privado. O leitor não mais compartilhava o 

texto com outras pessoas (que podiam interromper com dúvidas e comentários) ou 
conferia sons às letras. Já era possível ler em segredo, em silêncio, aproximar-se de 

conceitos de modo direto, permitindo que os pensamentos fluíssem em um nível 

superior de consciência, fazendo referências cruzadas e comparações, ponderando e 

avaliando. Isso modificou os hábitos de leitura de modo profundo no Ocidente, com 

influência não só sobre as circunstâncias e os temas externos da leitura, mas também 

com efeito psicológico no leitor. Esse acontecimento se tornou parte da experiência 

interior das pessoas (FISCHER, 2006, p.149).    

 

Até então, os livros eram feitos em um longo e caro processo artesanal. A partir 

da segunda metade do século XV, a invenção da imprensa foi um grande marco e uma 

revolução na história do livro, da leitura e do leitor. O número de horas de trabalho foi 

reduzido e a produção de livros aumentou consideravelmente, proporcionando, assim, a 

publicação, a difusão e o barateamento de obras impressas (MANGUEL, 1997).  
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Em algum momento da década de 1440, um jovem gravador e lapidador do 

arcebispado da Mogúncia, [...] Johann Gutenberg, percebeu que se poderia ganhar 

rapidez e eficiência se as letras do alfabeto fossem cortadas na forma de tipos 

reutilizáveis, e não como os blocos de xilogravura então usados ocasionalmente para 

imprimir ilustrações. [...] Por fim, entre 1450 e 1455 Gutenberg produziu uma bíblia 

com 42 linhas por página – o primeiro livro impresso com tipos [...] (MANGUEL, 

1997, p. 157).  

 

A invenção de Gutenberg causou efeitos instantâneos e definitivos. O aprendizado 

da leitura foi intensificado e as máquinas impressoras estavam presentes em toda a Europa. 

Do século XV ao XVII, o número de livros aumentou abundantemente. “Na metade do século 

XVI, um leitor poderia escolher entre mais de 8 milhões de livros impressos [...]” 

(MANGUEL, 1997, p. 163). Assim, os livros, objetos culturais, passaram a ser um produto 

comercial do cotidiano. Os editores preocupavam-se em publicar livros que cabiam no bolso, 

com um formato amigo e que podia ser lido em qualquer lugar, de modo a render-lhes lucros.  

 

Esse maior contato com o objeto impresso fez com que as pessoas adquirissem 

interesses próprios e desenvolvessem, em algum recanto solitário, a leitura 

silenciosa e individual. Enquanto alguns liam para aprender um novo ofício, outros 

adquiriam seu exemplar para entender os mistérios de povos distantes, contemplar 

profecias religiosas, conhecer um autor de sucesso ou simplesmente liam por 

diversão. O romance ilustrou repetidas vezes essa tendência. Não por acaso, há nos 

seus enredos a recorrente descrição de personagens solitárias, sentadas em lugares 

ermos e entregues aos devaneios narrativos (EL FAR, 2006, p. 29). 

 

No século XIV, os novos ricos da época “[...] a nova classe média – produtores, 

comerciantes, distribuidores, intermediários e investidores em ascensão [...]” (FISCHER, 

2006, p. 213), isto é, os burgueses, viraram grandes consumidores de livros, chegando a 

influenciar consideravelmente o mercado livreiro que começou a produzir títulos mais 

populares, denominado como leitura de massa, para agradar especialmente o público 

feminino, leitoras vorazes de romances.  

Eles almejavam imitar o estilo de vida da aristocracia, por isso passaram a 

consumir cultura. Estabeleceu-se, então, a valorização da família e da vida doméstica e, nesse 

contexto, a leitura surge como uma prática apropriada, fonte de entretenimento e formação 

religiosa. Depois de enfrentar longas horas de trabalho, os burgueses liam em suas camas. 

Além de dormir e fazer amor, no quarto, eles também guardavam os livros que, assim como 

as camas, eram bens móveis de muito valor na época (MANGUEL, 1997).  
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É no interior desse modelo moderno de família que se intensifica o gosto pela 

leitura, por constituir em atividade adequada ao contexto de privacidade próprio a 

vida doméstica. De outro lado, o saber ler, principalmente para os grupos religiosos, 

entre os quais contam acima de tudo os protestantes e reformistas, interessados no 

conhecimento e difusão da Bíblia, passou a ser considerada habilidade necessária à 

formação moral das pessoas. Atitude individual ou praxe coletiva, silenciosa ou em 

voz alta, a leitura do folhetim semanal ou das Sagradas Escrituras invade o lar 

burguês, integrando-se ao cotidiano familiar e passando a constar das representações 

imaginárias da classe média, traduzidas, por exemplo, por pinturas e fotografias que 

retratam a paz doméstica abrigada pelo livro (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999).  

   

Fischer (2006) diz que outro cliente precioso decorrente dessa nova classe social 

foram os alunos da escola local, para a qual a indústria do impresso fornecia cartilhas, 

manuais e gramáticas. A escola instituía novos e controlados modelos de leitura. A educação 

era algo importante para o mundo do trabalho e negócios da família, pois o comércio exigia 

conhecimentos de contabilidade e escrituração, e também como caminho de aprendizado de 

novos ofícios, daí a necessidade de se mandar as crianças para a escola. Além disso, o ensino 

público já era uma realidade, o sistema de iluminação permitia leituras noturnas e, assim, a 

prática da leitura tornou-se muito mais fácil.  

 Enquanto a Europa vivenciava um momento de intensa transformação e evolução 

em relação à produção, ao acesso aos livros e às práticas de leitura, no Brasil, a situação era 

bem diferente. El Far (2006, p. 11) comenta que: “[...] a metrópole portuguesa, até a vinda da 

família real, em 1808, proibiu expressamente qualquer tipo de reprodução impressa em todo o 

território nacional, por temer uma possível propagação de ideias políticas progressistas [...]”. 

Durante o período colonial, as pessoas que desejavam ter livros, um privilégio de poucos, 

enfrentavam um complicado processo burocrático de importação de livros vindos de Portugal, 

o que consequentemente afastou a maioria dos brasileiros dos textos impressos.  

Com a chegada da família portuguesa ao Brasil, muitas mudanças e progressos 

ocorreram. D. João VI criou a Impressão Régia, uma gráfica editorial a serviço do reino para a 

impressão de documentos oficiais, entre outros tipos de impresso, e a Real Biblioteca, como 

forma de ostentar o poder, simbolizar o prestígio e a erudição, visto que certos manuscritos, 

edições limitadas e coleções de livros eram objetos preciosos. O crescimento e a valorização 

dos impressos chamaram a atenção de experientes editores e livreiros europeus que decidiram 

atender às demandas desse novo país, especialmente com edições baratas, gêneros textuais 

diversificados, literatura infantil, histórias inéditas e novos autores (EL FAR, 2006).  
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No período colonial, a leitura oral esteve fortemente presente, pois a grande parte 

da população era analfabeta ou tinha escolarização precária. Apesar dos constantes avanços, 

por muito tempo, o livro foi um objeto raro e era relido diversas vezes em voz alta. 

Sociólogos denominavam esse tipo de leitura como intensiva, que, com o tempo, deu lugar à 

extensiva, na qual o leitor possuía acesso a diferentes livros e os lia somente uma vez, 

marcando, assim, uma profunda mudança nos gestos e objetivos da leitura.   

Com o fim do Império e a proclamação da República em 1889, promessas de 

mudanças deixaram os brasileiros esperançosos, especialmente acerca da educação pública.  

Todavia, a euforia durou pouco. Os problemas persistiam e a maioria das crianças e jovens em 

idade escolar da época não estava matriculada em nenhuma instituição pública ou privada, 

prerrogativa de poucos. O livro didático, uma das formas mais antigas da expressão escrita na 

história da sociedade ocidental e a formação dos professores entraram na pauta de discussões 

políticas, mas não como prioridade. Novas mudanças no contexto educacional brasileiro só 

ocorreram em meados de 1930, com a criação do Ministério da Educação14 (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1999).  

Embora não sejam tão valorizados por terem um prazo de validade, os livros 

didáticos desempenham um papel fundamental na história da leitura e do leitor, instrumento 

essencial para a formação deste. Lajolo e Zilberman (1999, p. 121) destacam que: “[...] sua 

influência é inevitável, sendo encontrado em todas as etapas da escolarização de um indivíduo 

[...]”, desde a alfabetização até a universidade. Entre as iniciativas do governo para garantir a 

produção, edição, distribuição e acesso, estão o Instituto Nacional do Livro (INL), criado em 

1929, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), instituído em 1985 e o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).  

Nos séculos XIX e XX, cânones foram publicados e vários autores brasileiros 

foram consagrados, como José de Alencar, Machado de Assis, Raul Pompéia, Mário de 

Andrade, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, entre tantos outros. No século passado, João 

do Rio e Olavo Bilac, homens de letras, discutiam se o Brasil era um país de leitores, uma 

questão que persiste até os dias atuais, tendo se tornado ponto de partida de diversos 

                                                           
14 O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Com o nome 

de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios, 

como saúde, esporte, educação e meio ambiente. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-

nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/97-conhecaomec-1447013193/omec-1749236901/2-historia Acesso 

em: 10 jul. 2019.  

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/97-conhecaomec-1447013193/omec-1749236901/2-historia
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/97-conhecaomec-1447013193/omec-1749236901/2-historia
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estudiosos e especialistas. Livrarias, editoras e bibliotecas, o nível de escolarização, expansão 

da rede pública de ensino, o ingresso das camadas populares na escola e a presença do livro 

didático cresceram consideravelmente desde então em nosso país. Contudo, o livro não 

deixou de ser um produto caro, em um país marcado por tantas desigualdades sociais como o 

nosso.  

 

Sem dúvida, o elevado preço dos livros dificulta uma maior intimidade com a 
leitura. Os editores costumam explicar que a pequena procura dos consumidores 

restringe os novos títulos a baixas tiragens, encarecendo assim o preço de cada 

exemplar. Essa situação, entretanto, engendra um círculo vicioso: porque poucas 

pessoas costumam comprar livros, eles se tornaram um produto caro e, por serem 

caros, uma parcela muito pequena da população brasileira pode adquiri-los com 

frequência. (EL FAR, 2006, p.53)  

 

Na década de 1960, a escola brasileira passou por uma acentuada transformação 

para atender as novas demandas do sistema capitalista. Multinacionais instalaram-se no país, 

deixando latente a necessidade de mão-de-obra especializada (ensino técnico profissional) 

para trabalhar na produção. Com isso, as instituições públicas abriram-se amplamente para as 

camadas desfavorecidas. A nova dinâmica de mercado precisava de indivíduos alfabetizados. 

Nas décadas seguintes, de 1970 e 1980, além dos livros literários, outros materiais de leitura 

como jornais, revistas e livros infantis, muito mais coloridos e atrativos, começaram a ganhar 

destaque no contexto escolar (OLIVEIRA, 2007).  

Os gestos, a dinâmica da leitura e o sujeito leitor, com suas histórias 

entrecruzadas, modificaram-se profundamente no século XXI. Com o advento das novas 

tecnologias, do computador e da Internet, o segundo grande marco na revolução da 

informação, sendo o primeiro a invenção da imprensa de Gutenberg, o mundo social, da 

escola, do trabalho e do entretenimento sofreram um forte impacto, assim como as formas de 

leitura, escrita, suporte e acesso ao conhecimento. Sobre as práticas da leitura que se 

diversificaram ao longo da história, de acordo com Chartier (1999, p. 77), 

 

Os gestos de leitura mudam segundo os tempos e lugares. Os objetos lidos e as 

razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao 

códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas dividem a 

longa história da maneira de ler. Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o 

livro, os possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais que asseguram sua 

compreensão.  
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A leitura digital, praticada a partir da década de 1990, é interativa, apresenta uma 

nova dinâmica, na qual o leitor tem a possibilidade de abrir janelas e mais janelas por meio de 

links que dão acesso a novos textos e imagens. Com o cursor, é possível explorar toda a 

extensão do texto, encontrar e destacar trechos de seu interesse e, através de palavras-chave, 

levantar uma grande quantidade de informações sobre determinada temática. Chartier (1999, 

p.49) considera “[...] as novas possibilidades oferecidas pelo texto eletrônico, sempre 

maleável e aberto a reescrituras múltiplas [...]”, já que os leitores agora também detêm o 

poder da autoria, podendo modificar e reeditar textos. O texto impresso e o eletrônico estão 

intensamente presentes no cotidiano dos indivíduos, do modo que um não ameaça a existência 

do outro, apenas diversificaram os suportes e modos de leitura.   

 

Atualmente, estamos na era da web 2.0 entendida como um espaço participativo de 

construção coletiva do conhecimento e grande palco para a cultura do espetáculo. 

Espaço muito mais sofisticado que permite aos seus usuários publicarem seu próprio 

conteúdo. O navegador da web 1.0 deixa de ser espectador e passa a fazer parte do 

espetáculo, ou seja, de leitor navegador passa a escrileitor digital (OLIVEIRA, 

2007, p. 154).   

 

Através desse breve levantamento histórico, buscamos refletir e situar o leitor 

sobre as práticas de leitura que se alteraram, se remodelaram e foram ressignificadas ao longo 

do tempo. Os gestos, os modos e os hábitos de leitura dos sujeitos estão atrelados ao espaço e 

imbricados ao tempo a que eles pertencem, ou seja, eles são produto da cultura de seu tempo e 

do contexto socioeconômico em que estão inseridos.  Na subseção a seguir, apresentamos 

algumas noções de leitura pertinentes a esse estudo. 

 

2.6 Noções acerca da leitura  

 

Ler nos proporciona a experiência de desvendar outros mundos, sentimentos, 

histórias, vidas e ter novas percepções sobre si e sobre a humanidade. Certamente seríamos 

outras pessoas se não tivéssemos a chance de realizar as leituras que fizemos ao longo de 

nossa trajetória de vida. A leitura nos define, forma, transforma, diverte, liberta, informa e faz 

com que desenvolvamos a nossa capacidade crítica. O conceito de leitura é muito amplo, pois 

o ator de ler “[...] é uma atividade complexa, plural que se desenvolve em várias direções” 
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(JOUVE, 2002, p.17). É um processo cognitivo e uma prática social, podendo ser 

institucionalizada ou não e “[...] envolve, ao mesmo tempo, estratégias visuais, psicológicas e 

linguísticas [...]” (FOUCAMBERT, 1994, p. 108).  

Jouve (2002) entende que a leitura é um processo que envolve cinco dimensões: 

neurofisiológica, cognitiva, afetiva, argumentativa e simbólica. A leitura como processo 

neurofisiológico é o ato concreto que envolve as faculdades da visão e atividades cerebrais no 

processamento de informações. Como processo cognitivo corresponde à percepção e à 

decodificação dos signos, à compreensão e à interpretação dos conteúdos e, também à 

construção de significados. No campo da afetividade, pode promover uma série de variadas 

emoções como alegria, tristeza, piedade, entre outras, a partir da identificação com as 

personagens e envolvimento com as tramas da narrativa. É argumentativa pois, intenciona 

convencer, envolver e provocar questionamentos ao leitor sobre os possíveis efeitos de 

sentido do texto. E por fim, é um processo simbólico visto que cada leitor, produto de um 

contexto cultural e histórico-social, vai tirar e criar sentidos de determinada leitura.  

Através dos valores, práticas, ideias, comportamentos e juízos de valor cultivados 

pelas instituições família, escola, igreja e mundo do trabalho dos quais fazemos parte, 

compreendemos e aprendemos a realidade das coisas do mundo e, em função disso, 

construímos, ao longo de nossa história, os nossos hábitos de leitura. O leitor é fruto de seu 

espaço social, experiências, bagagem cultural e sua subjetividade.  

A iniciação no mundo da leitura ocorre “[...] antes da alfabetização escolar, pela 

audição de histórias e poemas, com a criança acompanhando no livro a versão visual dada 

pela ilustração” (SILVA, 2009, p.29), isto é, com a contação de histórias, de contos de fadas, 

lendas e mitos. Os primeiros e principais intermediários foram aqueles que desempenharam 

papéis importantes em nossas vidas, tais como: a mãe, a avó, a professora, o pai e parentes 

mais próximos. Vemos que “os mediadores do livro são em sua maioria mulheres” (PETIT, 

2013, p.121). O exemplo do comportamento leitor dos pais e parentes, a motivação para a 

leitura e a disponibilidade de livros são fatores cruciais que moldam profundamente a 

formação de um leitor.  

Jouve (2002) declara que globalmente a leitura se divide em dois grupos: aquelas 

que exercem uma influência direta e imediata na mudança de práticas do leitor, com intuito de 

informar e convencer, e as que servem para divertir, entreter e emocionar. Tal perspectiva vai 
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ao encontro do que afirma Silva (2009) ao sustentar que nos valemos de duas formas de 

apreender a realidade e o mundo: de modo racional e intuitivo. Em relação à leitura, a 

linguagem da arte apelaria mais para a nossa emoção e intuição e a linguagem da ciência para 

a nossa razão. “[...] Os textos informativos, científicos ou não, privilegiando a linguagem 

denotativa, apelam para o lado racional do leitor; os textos literários, privilegiando a 

linguagem conotativa, mobilizam seu lado intuitivo” (SILVA, 2009, p. 69). Tais dualidades, 

em relação aos tipos e modos, são diferentes experiências de leitura.    

 No âmbito da emoção, muitas vezes, a leitura serve como um refúgio, uma 

válvula de escape da realidade, uma reparação em momentos de dor e aflição, um ponto de 

partida para uma auto reconstrução quando passamos por acontecimentos que nos fazem ter 

uma percepção negativa da representação que temos de si e da vida. “O livro se oferece como 

uma tela, permite dizer emoções e angústias, colocá-las a distância, atenuar um pouco os 

medos” (PETIT, 2013, p.79). A leitura proporciona liberdade, segurança, acesso ao mundo da 

fantasia e possibilidade de manter a mente em um outro lugar.  

 

Quando a pessoa se sente despedaçada, quando o corpo é atingido, angústias e 

fantasias arcaicas são despertadas, e a reconstrução de uma representação de si, de 

sua interioridade, pode ser vital. E nas leituras, ou também na contemplação de 

obras de arte, há algo que pode ser profundamente reparador (PETIT, 2013, p. 69).  

 

Para Martins (1997), a leitura configura-se em três níveis básicos inter-

relacionados: sensorial, emocional e racional. Não há uma hierarquia. Todos ocorrem 

simultaneamente e complementam-se, mas, dependendo dos objetivos e do contexto, um ou 

outro nível é privilegiado.  

De acordo com Martins (1997), a leitura sensorial é a compreensão do mundo 

através de nossos sentidos (visão, tato, audição, olfato e paladar). Começa muito cedo e 

acompanha-nos por toda a vida. Entretanto, é especialmente na infância que praticamos com 

maior frequência esse tipo de leitura, com a descoberta de livros infantis, contos de fadas e 

histórias em quadrinhos, que nos marcaram e renderam boas lembranças dessa época. O texto 

se transforma no objeto livro, com imagens, cor, volume, cheiro e formas. Mesmo com a 

praticidade, a conveniência das novas tecnologias e o suporte digital para a leitura, muitos 

leitores não abrem mão de possuir um belo exemplar físico de um livro.   
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A leitura emocional, segundo Martins (1997), de caráter mais introspectivo, 

consiste no que um texto, seja verbal ou não-verbal, provoca em nós, contempla os 

sentimentos e a subjetividade, causa diversas reações, como prazer, satisfação, alegria, tristeza 

e angústia. É mediada por experiências prévias e vivências do leitor. De modo geral, está 

ligada às nossas emoções, pois, muitas vezes gravamos em nossa memória, histórias e livros 

que foram referências de um período marcante em nossas vidas.  

A leitura racional, marcada pela erudição e formalidade, é a busca pelo 

conhecimento e está num nível intelectual da linguagem. Concentra-se na apreensão de ideias 

e conceitos de textos escritos de modo reflexivo e crítico. “[...] O leitor visa mais o texto, tem 

em mira a indagação; quer mais compreendê-lo, dialogar com ele” (MARTINS, 1997, p. 71). 

Silva (2009) distingue três formas de leitura: a leitura mecânica, a leitura do 

mundo e a leitura crítica. Tais atitudes estão presentes no comportamento de todo leitor. A 

primeira consiste na habilidade de reconhecer e decifrar códigos e sinais escritos. A segunda, 

instaurada por Paulo Freire (2005), trata do processo contínuo de interpretação das coisas do 

mundo pelo indivíduo de forma individual e subjetiva, que começa desde que nascemos e se 

encerra em nosso leito de morte, pois “[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra 

[...]” (FREIRE, 2005, p. 11). Portanto, esse segundo tipo de leitura se configura como a 

capacidade de identificar e construir significados que vão além do texto, como contextos, 

sons, imagens, ações e gestos. A terceira forma, a leitura crítica, engloba as duas primeiras de 

modo mais elaborado, pois busca fazer avaliações, questionamentos, confronto de ideias, 

realizações de sínteses e conclusões, tendo como base nossa bagagem cultural e conhecimento 

enciclopédico.  

Durante o ato de ler, há o encontro de dois sujeitos, de dois mundos repletos de 

diferentes experiências, o diálogo entre dois indivíduos: o autor e o leitor. Nesse 

entrecruzamento de mundos e vivências, o leitor terá o prazer de experimentar o 

reconhecimento de algo já lhe familiar ou a realização de novas descobertas no texto, num 

processo que envolve percepção, memória, inferências, dedução e análises. O contato com o 

texto exige do leitor uma postura passiva (receptividade) e ativa (engajamento e construção de 

sentidos e significados). “O leitor só pode extrair uma experiência de sua leitura confrontado 

sua visão de mundo com a que a obra implica” (JOUVE, 2002, p. 127).  
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Em relação ao ensino de leitura, concordamos com Foucambert (1994) quando o 

autor defende que a leitura deve ser ensinada baseada nas práticas sociais e que é dever da 

família e da escola facilitar o acesso a uma gama diversificada de textos presentes em nosso 

cotidiano: literários ou não. O autor também argumenta que só se aprende a ler, lendo, 

levantando questionamentos diante do texto e desenvolvendo reflexões, para, assim, ampliar a 

percepção do mundo e a construção de ideias e concepções.  

Depois de termos feito algumas reflexões sobre as concepções acerca da 

linguagem, da autobiografia, das histórias de vida e da leitura, cabe-nos agora descrevermos, 

no capítulo a seguir, o percurso metodológico traçado no decorrer desta pesquisa.   
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia deste trabalho foi construída com o objetivo de analisar as práticas 

de leituras de professores em formação inicial, alunos do Curso de Letras da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), por meio de memoriais de formação, tendo em vista suas narrativas 

de vida e formação. Neste capítulo, expomos o desenho metodológico feito durante o 

desenvolvimento da presente pesquisa e análise dos dados. Com o intuito de proporcionar 

maior clareza, no que concerne à sequência e ao detalhamento das subseções, julgamos 

conveniente seguir a ordem e os critérios classificatórios de uma pesquisa científica 

explicitados, principalmente, por Lakatos (2014) e Gil (2008). Primeiramente, apresentamos, 

o tipo e o contexto da pesquisa. Em seguida, estabelecemos os limites de nossa investigação, 

delimitando os sujeitos participantes e o corpus. Por fim, expomos as técnicas e como ocorreu 

os procedimentos de análise dos dados. 

 

3.1 Tipo de pesquisa  

 

A presente investigação concentra-se na área da Linguística, na linha de pesquisa 

de Práticas Discursivas e Estratégias de Textualização, com ênfase em produções escritas 

narrativas e biográficas de discursos pessoais e coletivos relacionados às histórias de vida e à 

(auto)formação leitora de professores de língua materna em formação inicial.  

O enfoque metodológico do objeto da pesquisa foi o fenomenológico. Tal método 

estuda as essências da percepção e da consciência que o sujeito tem das coisas e do mundo. 

Assim, a fenomenologia investiga o conjunto de experiências vividas na relação entre o 

indivíduo, os objetos e o mundo (TRIVIÑOS, 2008). Os saberes dos sujeitos são produtos da 

sua visão pessoal e experiência de mundo.  

No que se refere à abordagem, adotamos o enfoque qualitativo devido à natureza 

do objeto de estudo. Minayo (2011, p. 21) fala que “[...] a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela se preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado [...]”, ou seja, está interessada em analisar ideais, concepções, 
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valores, crenças, motivações e comportamentos de um grupo de indivíduos. Baseado nos 

princípios da pesquisa qualitativa, o pesquisador deve observar e examinar os sujeitos em seu 

meio natural, pois o contexto no qual está inserido intervém no seu ponto de vista e seus 

discursos dependem da sua trajetória de vida e formação pessoal, escolar e profissional. 

Dentre os tipos de pesquisa qualitativa, optamos pelo estudo de caso.  

Nossa pesquisa é do tipo descritiva, pois os dados foram analisados 

indutivamente, além de terem sido examinadas, da mesma forma, as peculiaridades de um 

fenômeno através de análise documental (memoriais de formação leitora) e estudo de caso 

(alunos do curso de Letras). Grande parte das pesquisas na área de educação é de caráter 

descritivo, visto que o foco é conhecer profundamente os indivíduos da comunidade de ensino 

– alunos e professores – e outras questões referentes a tal grupo como concepções, valores, 

formação, problemas, métodos de ensino, entre outros (TRIVIÑOS, 2008).  

Como dito anteriormente, quanto aos procedimentos, realizamos uma pesquisa 

documental e um estudo de caso, pois focalizamos nossa investigação em uma unidade: um 

pequeno grupo de sujeitos e memoriais de formação por eles escritos, documentos que ainda 

não receberam nenhum tipo de tratamento analítico, ainda não ganharam um olhar científico.  

Como salienta Gil (2008), a pesquisa documental e a bibliográfica são muito 

semelhantes. O que diferencia uma da outra é a natureza das fontes. Há documentos de fontes 

primárias, dados originais de natureza diversa, tais como, cartas pessoais, diários, relatórios, 

gravações e fotos, que ainda não foram analisados. Os documentos de segunda mão que, de 

alguma forma, já sofreram exames por estudiosos, são de domínio científico, compondo, 

dessa maneira, o estado da arte do conhecimento. Tendo essa diferenciação em vista, 

consideramos que nossa pesquisa é de ordem documental, uma vez que, como já mencionado, 

os memorias de formação escritos ainda não sofreram análise científica.  

O estudo de caso objetiva conhecer profundamente uma entidade bem definida, 

visando compreender e analisar o como, o porquê e as características do que se estabeleceu 

como objeto de estudo, levando em consideração os fenômenos e o contexto de produção. Yin 

(2005, p. 31) diz que “[...] um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” Nesta perspectiva, o 
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pesquisador busca entender as coisas do mundo a partir das representações dos participantes 

da pesquisa, ou seja, ele não irá interferir no objeto, mas revelar sua natureza e interpretá-la.  

Optamos pela pesquisa documental e pelo estudo de caso por acreditarmos que os 

memoriais se constituem como fontes ricas de dados, dos quais podemos extrair informações 

e ampliar nosso entendimento sobre as percepções, vivências e práticas de um grupo de 

sujeitos sociais inseridos em determinado contexto histórico-sociocultural.  

 

3.2 Contexto da pesquisa  

 

Esta pesquisa foi realizada no Centro de Humanidades I, da UFC, localizada na 

Avenida da Universidade, Benfica, nº 2.683, Fortaleza, Ceará, com alunas do Curso de Letras 

matriculadas na disciplina Biografismos: pesquisa e formação ofertada no semestre de 

2018.1. Instituída pela Professora Dra. Sandra Maia Farias Vasconcelos, do Departamento de 

Letras Vernáculas, esta disciplina pioneira trata da abordagem História de Vida como fonte de 

pesquisa, formação e oportunidade de transformação de adultos, sendo um espaço de escuta, 

criação de vínculos, produção de textos orais e escritos de caráter biográfico. Nela se trabalha 

com uma experiência de ensino inovadora no Curso de Letras de caráter pluridisciplinar no 

processo de formação inicial de professores.   

A escolha do local e população a ser investigada reside no fato de a universidade 

ser um espaço riquíssimo e aberto a novas discussões, investigações e reflexões na produção 

de pesquisas científicas, que é uma das suas principais funções, e também como objeto de 

estudo. Outras razões que podemos apontar são: a facilidade de acesso, a conveniência por ter 

concentrado em seu espaço docentes em formação inicial, a economia de recursos e a 

economia de tempo.  

De acordo com os dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) de 2017, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, a UFC destaca-se pela quantidade de cursos de excelência entre as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do país. Dos 51 (cinquenta e um) cursos, 34 (trinta e quatro) 

obtiveram conceito de excelência. Entre os cursos de graduação que receberam nota máxima 

5 (cinco) estão os cursos de licenciatura de Letras/Português, Letras/Inglês e Letras 
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Português/Inglês. Os bons resultados são frutos da dedicação, inovação e bom trabalho 

realizado por professores e estudantes desta instituição.    

 

 

3.3 Delimitação do universo  

 

Participaram de nossa pesquisa cinco graduandas de Letras da Universidade 

Federal do Ceará que cursaram a disciplina de Biografismos: pesquisa e formação no 

semestre de 2018.1. A fim de preservar a identidade dos sujeitos-informantes, quando nos 

referirmos a eles ao longo da análise dos dados, os identificaremos pelas siglas A1 (aluna 

um), A2 (aluna dois), A3, (aluna três), A4 (aluna quatro) e A5 (aluna cinco).  

 

 

3.4 Coleta, organização e constituição do corpus  

 

Nosso corpus é constituído de cinco memoriais de formação que se encontram nos 

anexos, produzidos por professoras de Língua Portuguesa em processo de formação inicial, 

alunas do Curso de Letras.   

A primeira etapa do trabalho foi marcada por estudos bibliográficos acerca da 

História de Vida como abordagem teórico-metodológica, da escrita autobiográfica, do gênero 

discursivo memorial de formação e das noções sobre práticas de leitura.   

Em seguida, partimos para a aquisição dos documentos necessários para a 

pesquisa: os memoriais de formação leitora. A coleta de dados ocorreu durante a realização do 

nosso Estágio de Docência I, em 2018.1, na disciplina Biografismos: pesquisa e formação, 

componente curricular eletivo do Curso de Letras da UFC. Nessa disciplina, estavam 

matriculadas nove alunas. Ao longo do semestre, apenas cinco participaram de todas as 

atividades propostas, inclusive da escrita dos memoriais e se dispuseram prontamente a 

entregar suas produções como objeto de estudo. O memorial de formação foi um dos 

trabalhos acadêmicos da disciplina a ser apresentado para avaliação e atribuição de nota.  

Com o intuito de não comprometer o desenvolvimento desta pesquisa, convém   

ressaltar que pelo número de memoriais reunidos, cinco ao todo, não estabelecemos nenhum 
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tipo de critério de seleção, nem restringimos a constituição do corpus a partir de uma 

determinada particularidade, tais como: sexo, idade, situação econômica e exercício do 

magistério. A pluralidade dos sujeitos sociais informantes, constituída por diversos elementos 

sociais, econômicos, culturais, políticos e ideológicos enriqueceram as análises efetuadas.  

 

3.5 Técnicas  

 

Apoiamo-nos nos entendimentos teórico-metodológicos construídos por Josso 

(2010) sobre a abordagem biográfica, resultantes de suas reflexões feitas no grupo de estudos 

da Universidade de Genebra, liderado por Pierre Dominicé, e das experiências desenvolvidas 

nos cursos-seminários anuais Histórias de Vida em Formação do programa de licenciatura em 

Ciências da Educação, dos quais a autora participou, nesta mesma instituição.  

De acordo com Josso (2010), os seminários eram divididos em três fases: 1 – de 

introdução à construção da narrativa da história de vida, 2 – de produção, compreensão e 

interpretação das narrativas escritas e 3 – do balanço dos formadores e dos participantes. A 

partir desse plano, inicialmente, havia uma introdução teórica sobre a temática narrativa de 

vida na educação de adultos. Depois, sob a orientação do coordenador, os indivíduos 

trabalhavam na construção de suas narrativas de vida, primeiro oralmente e, depois, por 

escrito, dando prioridade ao aspecto reflexivo dessa escrita. Finalmente, os trabalhos 

encerravam-se com as exposições de cada participante.  

Espelhamo-nos nas etapas estabelecidas pela referida autora nos seminários 

organizados e promovidos por nós e pela Professora Dra. Sandra Maia para a nossa coleta de 

dados. Inicialmente, efetivamos discussões teóricas baseadas em leituras realizadas 

previamente a respeito das práticas de leitura e formação de leitores. Posteriormente, 

apresentamos as origens, formas, usos, estrutura e processo de produção do gênero discursivo 

memorial de formação. Logo após, iniciaram-se as produções escritas com a temática 

proposta. Em cada etapa, nos encontros ao longo do semestre, os textos eram partilhados 

oralmente com a turma, num momento de troca de experiências. Por fim, na última fase do 

processo de elaboração do memorial de formação leitora, as alunas fizeram a reescrita da 

versão final e a apresentação oral do texto.   
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Em nosso contexto de pesquisa, o memorial de formação, com o tema formação 

leitora, foi utilizado como instrumento de coleta de dados das narrativas autobiográficas e 

fonte-base para a análise da pesquisa documental. Para nortear a escrita das alunas, alicerçado 

no quadro teórico sobre a escrita autobiográfica, memorial de formação e práticas da leitura 

previamente construído na seção de fundamentação, desenvolvemos eixos norteadores 

apresentados no quadro abaixo:  

Quadro 1 – Eixos norteadores para a escrita do memorial de formação  

PRÁTICAS INSTITUCIONAIS E NÃO-INSTITUCIONAIS DE LEITURA NA 

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DOS SUJEITOS 

Memorial de Formação Leitora – Eixos orientadores para a escrita 

 

Em seu relato, mencionar:  

a) Sua relação com os livros e a leitura; 

b) Suas primeiras memórias de leitura na infância;  

c) Seus hábitos de leitura na infância;  

d) Se seus pais e/ou parentes próximos lhe incentivavam a ler;  

e) Se seus pais e/ou parentes próximos possuíam o hábito da leitura;  

f) Suas leituras escolares na infância;  

g) Suas aulas de leitura na escola durante a infância;  

h) Seus hábitos de leitura na adolescência;  

i) Suas leituras escolares na adolescência;  

j) Suas aulas de leitura na escola durante a adolescência;  

k) Seus hábitos de leitura durante o curso de graduação (leituras obrigatórias e leituras 

por fruição);  

l) Sobre as realizações de leituras de livros digitais e preferências por suportes (digital 

ou impresso);  

m) As pessoas, fatos, situações e locais que te incentivaram à prática da leitura durante 

toda a sua vida.  

Fonte: Elaboração própria. 
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3.6 Metodologia da análise  

 

Tendo em vista a temática e os objetivos da presente pesquisa, realizamos um 

estudo linguístico com reflexões fundadas nos preceitos da pesquisa qualitativa, na 

abordagem História de Vida e Formação, tal como refletida por Josso (2010) e nos 

pressupostos teóricos bakhtinianos previamente discutidos. 

Decidir pela abordagem História de Vida nos fez repensar certos posicionamentos 

sobre as tradições acadêmicas no que concerne às metodologias de pesquisa, construídos e 

incorporados ao longo de nossa formação, como pesquisadora e docente. A pesquisa com 

narrativas de vida nos permite trabalhar e investigar as dimensões do conjunto das 

experiências do cotidiano que constituem o sujeito histórico-social que outros métodos de 

pesquisa deixam de fora ou não são capazes de explicar.  

Como reitera Josso (2010, p.186), adotar “[...] práticas das histórias de vida [...] 

apresenta-se como uma posição metadisciplinar [...]”. A nossa existencialidade como sujeito 

individual e parte de um coletivo é constituída por múltiplos conhecimentos, culturas e 

saberes fortemente entrelaçados e integrados. Por isso, as divisões e classificações 

disciplinares rígidas adotadas em certas ocasiões de estudo do humano podem provocar 

perdas na compreensão do todo da existencialidade dos indivíduos como sujeitos histórico-

sociais situados em seu tempo. Em outras palavras, entendemos que as práticas das histórias 

de vida como método autônomo permitem leituras interpretativas nos campos das Ciências 

Humanas como na Educação, nas Ciências Sociais, na Psicologia Social e especialmente na 

Linguística.  

 

Ir em busca desses textos e desses elementos é construir a consciência de que a 

elaboração de um texto biográfico marca uma nova conjuntura para os estudos 

linguísticos, desprendidos da mera observação de fatos ligados às estruturas da 

língua, pois, sendo a língua, antes de qualquer outra coisa, um elemento de vínculo 

social e histórico, sua manifestação se sobrepõe à sua organização formal 

(VASCONCELOS, 2011, p. 326).   

 

Os métodos de análise da abordagem História de Vida e Formação de Josso 

(2010), não se prestam a determinações prévias e nem valorizam aspectos formais e 

estruturais da língua. Na investigação à luz dessa metodologia pretende-se compreender e 
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interpretar, de modo intersubjetivo, um material linguístico que traz à tona a interioridade da 

vida de atores sociais por meio de concepções, representações de si e do mundo, ideias, 

sentimentos, valores e projetos (JOSSO, 2010, p.217). Concordamos com o seguinte 

posicionamento de Vasconcelos (2011, p.319):  

 

Na construção epistemológica do gênero história de vida como discurso 

autobiográfico, é necessária uma abertura de espírito para a compreensão de que não 

é obrigatório e nem indispensável que se estudem os aspectos formais da língua para 

se ter um estudo linguístico. [...] A riqueza vocabular e semântica trazida pelas 

tecnologias nos últimos quarenta anos nos garante a possibilidade de se estudarem 

cada vez mais fenômenos de intercessão cultural e linguística. 

 

Como citam Bertaux (2010), Josso (2010), Maia-Vasconcelos (2016), Passeggi e 

Barbosa (2008) e Souza (2007), os estudos autobiográficos apoiam-se nos princípios das 

metodologias hermenêuticas, “[...] entendidas como construção de um saber compreensivo 

que se realiza a partir de um trabalho de interpretação de textos” (PASSEGGI; BARBOSA, 

2008, p.149).  

 

A hermenêutica pode ser compreendida como a maneira pela qual interpretamos 

algo no movimento que interessa e constitui o ser humano, de formar-se e educar-se. 

A interpretação decorre de um texto, um gesto, uma atitude, uma palavra de abertura 

e relação com o outro, que é capaz de se comunicar, de interagir. A hermenêutica 

busca uma reflexão e uma compreensão sobre aquilo que vemos, lemos, 

vivenciamos, criando uma cultura imersa em diferentes tradições e experiências. 

Implica também na forma como realizamos o movimento para nos (re)conhecer a 

partir das experiências no mundo, ou seja, na medida em que interpretamos algo, 

relacionamos diretamente com a visão de mundo que temos, advindas de nossas 

experiências anteriores (SIDI; CONTE, 2017, p. 1945).      

 

A hermenêutica é a ciência da compreensão, situada e processada por meio da 

linguagem, por conseguinte, é uma abordagem utilizada para recolher, entender, interpretar e 

explicar os sentidos de textos e discursos. É um termo polissêmico e está presente em diversos 

campos do conhecimento humano, como a Teologia, o Direito e a Filosofia. Originalmente 

estava relacionada à arte de compreender palavras, frases e capítulos que constituem as 

sagradas escrituras. Na área jurídica, a hermenêutica é um conjunto de acepções com regras e 

métodos específicos para o entendimento de leis e normas. No contexto filosófico, foi 

estudada e ampliada por pensadores como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, 

Ricoeur, entre outros.  
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Sidi e Conte (2017) também reiteram que a perspectiva hermenêutica tem 

colaborado com as pesquisas de natureza qualitativa na área da educação por abrir um diálogo 

com as diferenças e os diversos mundos, realizar interpretações contextualizadas dos 

discursos dos sujeitos e reconhecer a voz dos outros. Assim, pode identificar novos sentidos 

expressivos de textos produzidos em um dado momento histórico-sociocultural.  

De acordo com Bolívar, Domingo e Fernández (2001), na investigação 

autobiográfica, a análise interpretativa dos dados ocorre, primeiramente, a partir da 

formulação de categorias emergidas do corpus, na qual é feita a classificação, comparação, 

ordenamento e síntese das similaridades, que podem ser de natureza temporal, espacial e 

valorativa. Em seguida, a história de cada sujeito é examinada como um caso individual para 

depois, se estabelecer uma associação/relação entre as categorias previamente geradas e 

destacar as divergências e particularidades.  

A análise dos dados deu-se em duas etapas. A primeira fase consistiu em uma 

análise horizontal na busca de identificar temas comuns, regularidades e tópicos discursivos 

similares. Em seguida, pautados no ordenamento dos dados e nessa primeira leitura atenta, 

tais tópicos foram transformados nas seguintes categorias analíticas: práticas de leitura na 

infância, práticas de leitura na adolescência, práticas de leitura no curso de graduação, ser 

aluno da escola pública e a mãe como incentivadora da leitura.  

Quadro 2 - Categorias emergidas da análise intuitiva horizontal  

CATEGORIAS DE ANÁLISE TÓPICOS DISCURSIVOS SIMILARES 

 

 

Práticas de leitura na infância  

A1:  “Lembro de pequena que minha mãe lia 

para mim [...]” 

A2: “[...] minha mãe sentava ao meu lado e 

lia noite adentro”. 

A3: “Durante minha infância, só tive contato 

com a leitura [...]” 

A5: “Então, desde cedo, tive contato com 

essa prática, já que minha mãe costumava ler 

livros infantis para mim [...]” 

 A1: “Como adolescente meu interesse por 
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Práticas de leitura na adolescência  

leitura só fez crescer [...]” 

A2: “Dos meus 13 aos meus 18 anos entrei 

numa escalada de leitura até chegar a um 

ritmo voraz.” 

A3: “Durante minha adolescência [...]” 

A4: “Da minha adolescência o que mais me 

marcou foram os livros [...]”  

A5: “Durante a minha adolescência, as 

leituras que eu mais gostava [...]” 

 

 

Práticas de leitura no curso de graduação 

A1: “Claro que tive leituras proveitosas em 

inúmeras disciplinas [...]” 

A2: “Meus hábitos de leitura mudaram de 

forma drástica a partir do momento que eu 

ingressei na universidade”. 

A3: “Na graduação passei a ler menos por 

fruição [...]”.  

A4: “[...] estou lendo mais livros voltados 

para as disciplinas [...]” 

A5: “Após a entrada no curso de Letras, 

meus hábitos de leitura mudaram 

consideravelmente”. 

 

 

Ser aluno da escola pública  

A1: “[...]como estudei em escola pública nós 

não tínhamos obras específicas para ler [...]” 

A3: “Nessa escola que estudei, durante o 

ensino médio, o Adauto Bezerra [...]” 

A4: “Sou uma estudante que veio de escola 

pública e na minha época nós não tínhamos 

os livros paradidáticos”. 
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O acesso aos livros  

A1: “Minha família nunca teve dinheiro 

suficiente para tudo, [...], por isso comprar 

roupas já era algo difícil, livros então eram 

artigos de luxo, então me contentava em 

passar horas na biblioteca [...]”. 

A2: “[...]eles passaram a me dar livros de 

presente no meu aniversário e no Natal”.  

A3: “[...]lia livros da biblioteca da escola, 

pedia emprestado de amigas ou baixava na 

internet”. 

A4: “Nós não tínhamos condições 

financeiras para comprar livros, [...] então 

sempre pedíamos emprestado, algumas 

pessoas nos doavam livros [...]”.  

A5: “[...] mãe [...] se esforçava para comprar 

diversos livros para mim, além de gibis e 

revistas de curiosidades relacionadas à 

Ciências”. 

 

 

A mãe como incentivadora da leitura  

A1: “Minha mãe e meus professores foram 

essenciais para que eu amasse a leitura [...]” 

A2: “A leitura passou a ter essa importância 

para mim: uma conexão com a pessoa que eu 

mais amo nessa vida (mãe) ”. 

A5: “Outro fator que contribuiu para a minha 

formação leitora foi o estímulo que recebi da 

minha mãe, pois ela sempre se esforçava para 

comprar diversos livros para mim [...]” 

Fonte: Elaboração própria  

Como comentado anteriormente, a abordagem História de Vida não se presta a 

limitações precisas. Cada sujeito categoriza o mundo e a sua história de modo singular.  

Entretanto, para fins de organização e interpretação dos dados, decidimos tomar as categorias 
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sistematizadas acima como um ponto de partida, eixos iniciais da análise. Elas não definem 

totalmente o campo de ação das análises.  

Na segunda fase, empreendemos uma análise vertical, detalhada e refinada de 

cada memorial de formação leitora. Procuramos perceber a incidência dos eixos construídos 

nas narrativas autobiográficas das colaboradoras e outros fatores particulares só identificados 

a partir de uma análise mais acurada.  

De modo mais detalhado, efetuamos os seguintes procedimentos:  

Quadro 3 - Procedimentos da análise dos dados  

 

PRIMEIRA FASE:  

ANÁLISE HORIZONTAL 

 Ordenamento dos dados;  

 Leitura atenta;  

 Busca das similaridades; 

 Construção das categorias.  

 

SEGUNDA FASE: ANÁLISE VERTICAL  

 Análise compreensiva; 

 Análise interpretativa.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Tais passos analíticos nos auxiliaram a: i. identificar as práticas, lugares e modos 

de leitura desenvolvidas pelas alunas colaboradoras do estudo ao longo de suas trajetórias de 

vida e formação; ii. compreender como os contextos socioeconômico, cultural, familiar e 

escolar/acadêmico nos quais as participantes estavam e estão inseridas incidem sobre suas 

práticas de leitura e iii. analisar o conjunto das características e os sentidos do dizer narrativo 

autobiográfico construído pelas escritoras dos memoriais de formação leitora em estudo. 

No capítulo a seguir, trazemos a análise dos dados. Iniciamos com uma série de 

considerações gerais baseadas no entrecruzamento dos fundamentos teóricos e produções 

autobiográficas escritas. Logo após, realizamos a análise individual dos memoriais de 

formação leitora.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Aliando os estudos previamente realizados sobre o referencial teórico da leitura 

aos procedimentos teórico-metodológicos da abordagem História de Vida, neste capítulo 

apresentamos a análise dos dados. A princípio, expomos algumas impressões gerais acerca da 

temática, do gênero discursivo memorial de formação e dos dados. Em seguida, efetivamos 

interpretações sobre a materialidade biográfica escrita das diferentes histórias de vida e 

trajetória de formação leitora, a partir das práticas sociais e experiências das participantes da 

pesquisa. No fim do capítulo, efetuamos uma discussão sobre a relação entre as categorias 

analíticas e os escritos autobiográficos.  

Para iniciarmos as discussões e análise dos dados, gostaríamos de lembrar o texto 

de Clarice Lispector, de teor autobiográfico, com o seguinte título: O primeiro livro de cada 

uma de minhas vidas, publicado no livro A Descoberta do Mundo, que reúne 468 

(quatrocentas e sessenta e oito) crônicas, lançadas originalmente na coluna semanal mantida 

pela escritora no Jornal do Brasil, entre 1967 e 1973. Nesta curta narrativa, com muita 

simplicidade e brilhantismo, a autora traz a essência do processo de formação leitora na 

trajetória de vida de um sujeito social, que é repleto de descobertas, emoções, desejos, 

experiências e transformações.  

Certa vez perguntaram a Clarice qual fora o primeiro livro de sua vida. Ela, 

sempre muito inquieta, sagaz e criativa respondeu prontamente: “prefiro falar do primeiro 

livro de cada uma de minhas vidas” (LISPECTOR, 1999, p. 506) e cita obras como Aladim e 

Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato que marcaram a sua infância e sua relação 

apaixonada com o objeto livro. Já em outra vida (adolescência), Clarice descreve seu fascínio 

e deslumbre com O lobo da estepe de Hermann Hesse e uma grande identificação com um 

livro de Katherine Mansfield.    

Mencionamos esta crônica para ilustrar as nossas percepções do quanto a 

realização de leituras, assim como a escrita autobiográfica, podem ser práticas formadoras e 

transformadoras em cada etapa de nossa trajetória. Recuperar as experiências de leitura e 

escrever sobre elas é sem dúvida uma oportunidade única e particular de ressignificar 

recordações-referências que repercutem em uma vida inteira. A escolha de Clarice ao dizer 
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“cada uma de minhas vidas” ao invés de “cada fase de minha vida” é brilhante por evidenciar 

a pluralidade na completude da história de vida de um indivíduo.   

Em cada etapa de nossa vida (infância, adolescência e maturidade) vivemos, de 

fato, várias vidas, pois representamos diferentes papéis, estamos inseridos, atuando e 

circulando em diversos contextos sociais, interagimos e aprendemos com os outros, e 

desenvolvemos e aprimoramos múltiplas práticas. Nesse contínuo, estamos acumulando 

experiências biográficas que nos formam e nos transformam.  

Entendemos que a vida é permeada pelas relações sociais. Estamos dialogando 

constante e incessantemente com os outros e com nós mesmos como lembra Bakhtin (2003) 

ao falar sobre as interações verbais, em um jogo de alternância de vozes que desvela a 

dialogicidade. Escrever uma narrativa de vida é iniciar um diálogo interno, em que o sujeito 

se coloca como autor, narrador, personagem e herói de sua história tanto no papel quanto na 

vida. É uma atividade reflexiva, avaliativa, analítica, interpretativa e transformadora no 

entendimento de Josso (2010). Nesse diálogo consigo mesmo, o autor-narrador questiona-se 

sobre quem ele é, de onde veio, para onde quer ir, quais foram as suas vivências, quais foram 

as suas conquistas e insucessos e o quanto os outros sujeitos contribuíram em suas trajetórias 

de vida e formação nas relações sociais com a família, com os seus professores na escola e na 

universidade e interação com os diversos textos lidos.  

Comsideramos a escrita de um memorial de formação como uma autoenunciação, 

ou seja, uma prática discursiva em que o sujeito fala de si e de suas experiências, atribuindo-

lhes sentidos e novos significados. A condição da enunciação dos memoriais de formação 

leitora analisados a seguir, foi uma situação avaliativa e formativa da disciplina Biografismos: 

pesquisa e formação, ofertada em 2018.1, componente curricular eletivo do Curso de Letras 

da UFC. Em outras palavras, os memoriais foram produtos de uma interação verbal real e 

significativa de uma situação comunicativa e social da esfera acadêmica. 

O gênero discursivo memorial de formação por ser um tipo relativamente estável 

para Bakhtin (2003), já traz fatores que orientam e moldam a enunciação. Nele vem aportado 

o conteúdo especifico que é a formação durante momentos de uma vida e a forma 

composicional - a estrutura narrativa. Há também muitas características comuns nas histórias 

das cinco locutoras, visto que elas são produtos de uma cultura situada em um tempo e um 

espaço comuns. Por outro lado, o estilo, as concepções acerca de si, do mundo e dos outros e 
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as informações pessoais, elencadas na escrita dos memoriais das autoras são únicas e 

particulares.  

Entendemos que os relatos proferidos nos memorias de formação leitora 

analisados são constituídos pelos valores autobiográficos apontados por Bakhtin (2003): o 

aventuresco-heroico e o social-de-costumes. As participantes do nosso estudo evidenciam em 

suas narrativas a colaboração dos outros sujeitos em seu crescimento e desenvolvimento 

pessoal e leitor; colocam-se como heroínas, protagonistas de suas histórias de vida que 

cultivam valores, qualidades, buscam a superação e sentem o desejo de serem importantes e 

aceitas pelos outros, descrevem fatos de situações cotidianas vivenciadas e apresentam seus 

valores, concepções e gestos pessoais e de seus familiares.  

 

4.1 Memorial de formação leitora de A1 

 

A1 nos mostra em seu memorial que a leitura é parte integrante de sua vida e 

permeia suas relações com o mundo e com as pessoas desde a sua infância. Nas lembranças 

inicialmente reconstruídas por ela, a prática da leitura é colocada como uma paixão e um 

refúgio, uma possibilidade de se afastar dos problemas do mundo real e de uma vida 

transpassada por infortúnios e adversidades. Percebemos isso por meio do emprego das 

palavras na formação de seu enunciado. Em seu discurso, a locutora deixa evidente a 

dimensão da leitura como um processo afetivo e formador e destaca o quanto essa foi 

fundamental para a superação de dificuldades em sua trajetória de vida.  

 
 A1: Sou apaixonada por leitura desde pequena, ela sempre foi minha válvula de 

escape pois vivenciei inúmeras desventuras, se posso assim chamar, e tenho certeza 

que por ter me mantido imersa num mundo de fantasia deixei as tragédias de lado e 

pude me concentrar em ser uma pessoa melhor sem me deixar afetar pelo exterior 

ruim. 

 

A questão da afetividade decorre da variedade de emoções e sentimentos que a 

leitura sucinta, segundo Jouve (2002) e Martins (1997). A experiência estética da leitura é 

apresentada pela participante como uma melhor forma de lidar com emoções negativas, de 

superar as atribulações da vida interior e exterior, de se refazer, de se reconstruir e de 
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ressignificar a representação de si e da vida em momentos de dor e sofrimento no 

entendimento de Petit (2013). Nesse caminho de reorganização dos sentimentos e construção 

de um novo olhar sobre si e a vida, a dimensão formadora, em um sentido de transformação e 

mudança, também fica latente, já que a leitura, como apontado por A1, a leva a ser uma 

pessoa melhor. Suas práticas de leitura transformaram-lhe.   

Ainda no campo da afetividade, A1 relata de forma saudosa a sua primeira 

recordação de leitura, conduzida pela mãe em voz alta da obra Chapeuzinho Vermelho, o que 

nos faz remeter a Petit (2013) quando diz que os mediadores de leitura são em sua maioria 

mulheres. Esse livro se constitui como objeto de leitura cheio de cores chamativas e 

ilustrações que saltavam aos olhos de forte significado, valor afetivo e portador de lembranças 

da infância na trajetória de vida e formação dela. A partir das considerações da locutora, 

podemos supor que leitura diária desse conto de fadas era o momento para estreitar os 

vínculos familiares entre mãe e filha, a ocasião para se demonstrar acolhimento, afeto e 

carinho, a oportunidade de despertar a curiosidade pelos livros e pela leitura, fazer 

descobertas e provavelmente foi a introdução de A1 no mundo das letras, da construção da 

significação, dos sentidos e da fantasia através da oralidade. Como afirma Silva (2009), a 

introdução da criança no mundo da leitura acontece pela leitura oral e visual que vem muito 

antes do processo de escolarização. Certamente, essa prática foi tão prazerosa e seu fascínio 

pela narrativa e desenhos era tão grande, que A1 não se cansava de ouvir a mesma história e 

ler as mesmas imagens todos os dias.  

 

A1: Lembro de pequena que minha mãe lia para mim um livro Pop-up da 

Chapeuzinho Vermelho, que embora eu tivesse medo do lobo ainda queria ouvir a 

história todos os dias. Minha família nunca teve dinheiro suficiente para tudo, como 

a maioria das outras famílias, por isso comprar roupas já era algo difícil, livros então 

eram artigos de luxo, então me contentava em passar horas na biblioteca da escola 

durante a infância e adolescência. 

 

 

Acreditamos que a prática da leitura dos contos de fadas é muito valiosa e 

essencial no desenvolvimento das crianças, indo além do âmbito da afetividade e 

desenvolvimento da fantasia e do imaginário. Não é um processo passivo pois, através da 

leitura oral ou leitura sensorial como destaca Martins (1997), a criança realiza descobertas, 

constrói sentidos e elabora significados. Podemos dizer que é uma experiência formadora de 

crescimento pessoal, na qual, através de um processo simbólico, é transmitida por meio da 
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figura do herói a mensagem de que as dificuldades da vida são inevitáveis, os obstáculos 

cotidianos podem ser vencidos e que se precisa saber lidar com as mais variadas emoções 

como o amor, a raiva, a solidão, a esperança, o medo, entre outras. Além de ser um momento 

de promover o desenvolvimento e crescimento do repertório linguístico da criança. 

Outro ponto interessante destacado pela locutora é a falta de recursos para a 

aquisição do objeto livro e a maneira encontrada por ela para a realização de leituras: visitas a 

biblioteca escolar. A1 menciona as limitações dos recursos financeiros para as necessidades 

básicas enfrentadas por ela, sua família e por muitas outras famílias brasileiras, consequências 

das desigualdades sociais. O livro é um bem cultural com uma dupla dimensão: uma 

mercadoria editorial que custa caro em nosso país (EL FAR, 2009) e um meio de acesso a 

conhecimentos. Infelizmente, ainda é considerado como A1 diz: “um artigo de luxo”. Por 

isso, democratizar o acesso aos livros através de políticas públicas e outras ações efetivas é 

um ponto crucial para a promoção da leitura. Nesse contexto, as bibliotecas públicas e 

escolares equipadas e com uma gama variada de livros geridas por mediadores de leitura 

qualificados podem ser uma boa alternativa para a sua apropriação.  

No tocante a sua experiência de leitura na escola no Ensino Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental, A1 não tem muitas recordações. Entretanto, em seu enunciado, ela 

evidencia que suas aulas eram uma fonte de prazer e satisfação e destaca o seu deleite em 

fazer parte do mundo da escola. Apesar da quase ausência de memórias desse período mais 

remoto e de grande relevância, talvez possamos localizar aí os primeiros indicativos da 

vontade de ser professor, o que resulta a um possível direcionamento do percurso da vida dela 

enquanto sujeito social.  

 
A1: Minhas aulas de português eram ótimas, sempre fui uma boa aluna, por isso 

adorava ir à escola, já chorei por acordar tarde e perder um dia de aula. Amava meus 

professores, mas infelizmente não tenho muitas lembranças de aulas de leitura de 

minha infância, só posso dizer com certeza que sempre senti uma imensa felicidade 

nas aulas. 

 

Segundo o relato de A1, as leituras de sua mãe e de sua avó, suas principais 

referências, se limitavam a obras de caráter religioso, o que lhe causou uma certa resistência a 

esse tipo de leitura durante a sua infância. A sua falta de conhecimento, maturidade, 

preconceitos e até mesmo sua imaginação fértil a faziam evitar a vivência dessas leituras que 

depois foram superadas.  
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A1: Meus familiares nunca tiveram muito interesse por livros, e isso provém de suas 

próprias criações, por isso não contava muito com eles para me incentivar. Minha 

mãe e minha avó costumavam ler alguns livros espíritas, e antes de conhecer mais 

sobre o espiritismo eu tinha medo dos livros pois achava que falavam sobre coisas 

do além e fantasmas, claro que já superei isso, mas na infância isso criou uma certa 

barreira entre nossas experiências literárias.  

 

A1 não veio de um meio social que lhe favoreceu a prática da leitura. Sua família 

tinha baixa escolaridade, pouco poder aquisitivo e toda a sua educação se deu na escola 

pública. Entretanto, tais fatores não impediram que ela se construísse como uma leitora 

competente, apaixonada e voraz. Muito provavelmente, as dificuldades e a quase escassez de 

modelos familiares a fizeram valorizar ainda mais a leitura e desenvolver um apego ao objeto 

livro, dando início assim a um percurso de distanciamento do seu meio familiar e via de 

acesso a uma relativa ascensão social através dos estudos. Observamos aqui os indícios de 

possibilidade de um sujeito superar-se a partir da leitura, constituir-se como um outro, 

elaborando um novo sentido para ser e estar no mundo. A busca por um futuro de 

crescimento, melhorias e superação da narradora A1 deixa evidente o valor biográfico 

aventuresco-heroico (BAKHTIN, 2003) em seu memorial.  

 
A1: Minha mãe sempre me apoiou em tudo, tinha certeza de que eu seria brilhante 

por isso sempre me incentivou a estudar em isso me ajudou muito, mas o que mais 

me aproximou dos estudos foram as dificuldades financeiras que permaneciam em 

nosso caminho, me fez perceber que eu não queria aquela vida para mim. 

 

A locutora também destaca o papel fundamental de incentivadora e apoiadora de 

sua mãe na realização de seus estudos, demonstrando assim o grande valor dessa interação e 

relação em seu processo de formação como pessoa e leitora. A família, e em especial a mãe 

ou responsável que desempenha tal papel, é uma poderosa figura que estrutura todo o nosso 

ser em vários aspectos de nossa vida.  Por mais que a leitura singularize o sujeito, ela sempre 

ocorre de uma troca de experiências, gestos, vínculos e interação entre os indivíduos. Por 

meio das interações que o sujeito constrói as percepções de si mesmo (BAKHTIN, 2003), dos 

outros e se reconhece como indivíduo único e ao mesmo tempo plural.  

Somente o discurso sobre a importância da leitura não é o suficiente para 

constituir um leitor. Há muito da iniciativa e motivação pessoal. Podemos ver que, o meio 

social não determina completamente a formação de leitores e as práticas de leitura. Muitas 

vezes os indivíduos subvertem os condicionamentos e se tornam capazes de resistir as difíceis 

condições enfrentadas e construir novos caminhos e realidades socioculturais. 
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De sua relação com a leitura na adolescência, A1 procura se lembrar de obras que 

leu e a marcaram profundamente, além do tempo dedicado aos livros e as constantes visitas a 

biblioteca. Sentimos que as escolhas desses livros não foram aleatórias, mais uma vez aqui 

vemos que são objetos de leitura que comportam lembranças. São obras juvenis que ficaram 

impressas nas suas memórias provavelmente por terem como protagonistas meninas e 

adolescentes que vivem diferentes aventuras, dilemas, conflitos e desafios em contextos e 

épocas diversas. A1 provavelmente se identificava com as protagonistas das narrativas e estas 

lhe provocavam um misto de emoções, tais como: piedade, simpatia, admiração e alegria. Tais 

sentimentos levam ao engajamento afetivo e dão o tom da experiência estética da leitura e 

deixam evidentes as dimensões simbólica e afetiva discutidas por Jouve (2002).  

 
A1: Como adolescente meu interesse por leitura só fez crescer, passava horas na 
biblioteca e alugava todos os tipos de livro, lembro de ler “Os 13 porquês” – Livro 

que deu origem à série “As treze razões do porquê” da Netflix – aos 15 anos, esse 

livro realmente me marcou e ao vê-lo sendo representado cinematograficamente 

anos depois me lembrou daquele meu tempo de rato de biblioteca. Lembro de alugar 

desde clássicos como “Alice no País das Maravilhas” e “Senhora” até livros menos 

conhecidos como “Sendo Nikki” escrito por Meg Cabot, sempre fui uma pessoa 

eclética para livros, músicas, quase tudo na verdade. 

 

Ainda que a escola em que A1 estudou no Ensino Médio não trabalhasse com um 

programa anual de leitura de determinadas obras literárias, ela fala de suas aulas de literatura 

com muita satisfação. Percebemos isso quando ela utiliza palavras que conotam uma 

apreciação valorativa muito positiva como “dedicados” e “dispostos” em relação aos seus 

professores e “incríveis” e “maravilhosas” ao se referir as aulas de literatura. Podemos aferir 

que, os professores de A1 mesmo sendo muito bons, como ela afirma, se limitavam apenas a 

abordagens dos recortes de textos literários trazidos pelos livros didáticos ou não. Procuravam 

despertar o interesse dos alunos ao diversificar os tipos e temas dos textos, mas mesmo assim, 

realizavam apenas leituras de trechos. Um aspecto positivo que podemos inferir é que os 

professores de A1 não trabalhavam com uma abordagem tradicionalista de ensino de 

Literatura que primavam por datas, biografias de autores, características das escolas e 

deixavam a apreciação das obras de lado.   

 
A1: Minhas aulas de Literatura na escola eram incríveis, como estudei em escola 

pública nós não tínhamos obras específicas para ler como em outras escolas, líamos 

basicamente o que nos era passado pelo professor no livro didático, uma mistura de 
contos, poemas, trechos de romances, entre outros, então se dependesse da escola 

para nos fazer ler uma obra nunca leríamos. Mesmo sem ter uma obra definida para 

ler na escola as aulas de literatura sempre foram maravilhosas, acho que só tive 
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muita sorte em ter professores dedicados e dispostos a inovar e trazer textos novos e 

diferentes para a sala e isso contribuiu muito para o interesse da turma. 

 

Certamente, o excesso de trabalho, turmas numerosas, a ausência de obras na 

biblioteca escolar e as inúmeras tarefas desempenhadas pelos professores no âmbito 

profissional e pessoal em seu cotidiano, sejam empecilhos para a realização e promoção de 

leituras. Para nós, o professor precisa ser um grande leitor, ter uma vasta bagagem de 

experiências leitoras, para poder assim formar outros leitores pois, sua formação é essencial 

nesse processo. Caso ele não tenha, achamos que há sempre a chance de iniciar ou recomeçar, 

pois a construção de si e o processo de autoformação é incessante, permanente e essencial 

para os sujeitos sociais em suas trajetórias de vida (JOSSO, 2010).  

A formação leitora, seja de professores ou alunos, só se concretiza com a 

experiência da leitura efetiva de textos e obras completas com dedicação e profundidade. 

Acreditamos que ler fragmentos de textos trazidos pelos livros didáticos em sala de aula é 

uma forma sistemática de trabalhar com informações, características de diversos gêneros 

discursivos e habilidades leitoras, podendo ser entendida como um convite para leituras e não 

uma experiência de leitura. A1 também enfatiza isso em seu discurso. Percebemos que ela não 

considera essa atividade como uma vivência de leitura, mas um meio, um instrumento de 

ensino de Literatura.  

A1 não rememora apenas as suas aulas de Literatura e as práticas de leitura 

escolares durante o seu Ensino Médio, e, sobretudo, desenvolve e apresenta uma reflexão 

crítica em relação a ausência da leitura de obras literárias nesse período de formação, quando 

diz: “se dependesse da escola para nos fazer ler uma obra nunca leríamos”. Percebemos que 

essa experiência ao ser reconstruída, narrada e analisada por ela no momento da escrita do seu 

memorial, A1 traz um olhar permeado por conceitos, percepções e conhecimentos adquiridos 

durante o seu percurso de trajetória de formação enquanto leitora e professora. 

Mais uma vez, A1 reitera em seu discurso a sua trajetória de superação e o 

distanciamento de seu meio familiar em relação a aspectos sociais, culturais e educacionais. 

Convém destacar que tal afastamento não conota algo negativo. Ao mesmo tempo que ela 

busca por mudanças e transformações, continua e quer fazer parte desse grupo, no qual é 

engajada emocionalmente e moralmente. Notamos a enorme necessidade de A1 de 

corresponder as grandes expectativas de seus familiares como lembra Bakhtin (2003) ao 

comentar sobre a necessidade de ser amado e aceito, um dos pilares do valor autobiográfico 

aventuresco-heroico. Compreendemos aqui o quanto o meio familiar pode moldar um sujeito, 
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exercendo uma pressão para que ele tenha direitos, deveres, responsabilidades e adapte suas 

ações às aspirações de seus membros. O projeto de vida de A1 para uma história diferente dos 

seus não ocorreu devido apenas à sua iniciativa individual, mas foi fortemente influenciado, 

decidido, construído e dialogado até certo ponto ao longo de sua vida pelos membros de sua 

família.    

 
A1: Fui a primeira de muitas gerações a entrar em uma universidade pública, a 

primeira a entrar em qualquer universidade na verdade, e isso gerou muita pressão 

em mim, saber que minha família conta com meu sucesso. Mas posso dizer que 

como sempre trabalhei e só agora pude colher os frutos, meu interesse por leitura só 

fez crescer.    

 

Ingressar na universidade pública foi uma grande conquista para A1. Vendo que a 

sua dedicação aos estudos e a prática da leitura lhe renderam bons frutos, seu interesse só 

aumentou por tais hábitos. Durante o Curso de Letras, a locutora revela seus sucessos e 

insucessos na realização de leituras obrigatórias, pondo em prática uma leitura racional 

segundo Martins (1997), e destaca o quanto os seus hábitos de leitura foram enriquecidos e 

diversificados devido ao curso de graduação, amadurecimento pessoal e melhores condições 

financeiras.  

A1 fala que adquire seus livros em uma loja virtual ao invés de se deslocar até a 

livraria física por ser a opção mais econômica. A possibilidade de comprar livros a fez 

diminuir as suas visitas a bibliotecas e aumentar seu desejo de ter seu acervo particular. 

Percebemos que a inserção em um diferente contexto sociocultural e econômico proporciona 

ao sujeito leitor novas configurações em sua identidade, mudanças em seus gestos, opções, 

práticas de leitura e amplia suas condições de aquisição do objeto livro.  

 
A1: Durante a graduação me deparei com momentos de fraqueza ao ter que ler 

alguns clássicos como “O guarani” e “Iracema”, realmente não aprecio muito a 

literatura indianista, e isso me afetou, mas tive que entender que nem sempre 

podemos ler o que gostamos e que temos que estar abertos a novas experiências. 

Claro que tive leituras proveitosas em inúmeras disciplinas, como “O diário de 

Marta” que li em Literatura Brasileira II, foi uma disciplina muito boa voltada para o 

feminismo e a figura da mulher. Posso dizer com toda certeza que o curso de Letras, 
juntamente com meu amadurecimento e mudança de vida, melhorou o meu hábito 

de leitura, simplesmente não consigo para de ler, e creio que por ter sido privada de 

tanto na minha infância e adolescência me tornei uma consumista de livros, compro 

vários livros todos os meses, sou praticamente cliente Vip da Saraiva, mas só da 

Saraiva.com onde os livros são muito mais baratos. 

 

Sobre os suportes de leitura, A1 afirma que prefere o livro impresso ao invés da 

leitura em tela. Sua vida afetiva, ao lado de seu marido, também é favorecida pela leitura. Ela 
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diz que seu companheiro também compartilha com a sua paixão por livros e os dois possuem 

uma pequena biblioteca particular. Isso nos mostra que em sua trajetória de formação leitora, 

o leitor constrói seus caminhos de leitura a partir dos vínculos, interesses, influências dos 

outros e ressalta mais uma vez a dimensão afetiva da leitura que permeia e fortalece as mais 

variadas relações interpessoais.    

 
A1: Leio sempre livros físicos, não troco um bom livro impresso por um PDF de 

forma alguma, meu marido (outro louco por livros) e eu temos uma coleção pessoal 

de quase 200 livros, coleção essa que aumenta todos os meses e posso dizer com 

orgulho que lemos quase todos eles. 

 

Ainda no âmbito das relações afetivas e a leitura, diferentemente da mãe e do 

marido de A1 que a apoiavam e estimulavam, a avó da locutora se incomodava com os 

hábitos dela, possivelmente consequência de sua pouca escolaridade, limitações do meio 

socioeconômico a qual estava inserida e uma vida dedicada ao trabalho duro e grandes 

responsabilidades. Ler na cama a noite toda é uma prática que A1 cultiva até hoje e sua avó a 

criticava severamente por isso, o que lhe marcou e lhe causou profundas mágoas.  

 
A1: Eu tenho a mania de passar a noite inteira lendo, perco a noção do tempo, e 

quando morava com minha avó – uma senhora muito controladora – ela me pegava 

lendo umas 5 horas da manhã e eu ouvia todos os tipos de reclamações possíveis só 

por estar lendo há tanto tempo e isso me magoou muito. 

 

Outra experiência negativa relatada pela locutora foi a realização da leitura da 

obra de Monteiro Lobato, O Presidente Negro, publicado em 1928. Livro polêmico de 

romance e ficção científica destinado aos adultos em que são disseminadas ideias racistas 

dominantes na sociedade brasileira no século XX. A partir de seu discurso de indignação 

sobre tal obra, podemos perceber muito do posicionamento político e ideológico de A1 

enquanto sujeito social. Para ela é inadmissível que uma obra como essa circule nos meios 

sociais. Observamos então que certas escolhas, preferências e experiências de leitura podem 

revelar muito sobre os ideais do sujeito leitor.  

 
A1: Tive algumas experiências negativas com leitura, li “O Presidente Negro” do 

Monteiro lobato e foi trágico, uma leitura absurda que deveria ser banida de nossa 

sociedade.  

 

Ao rememorar as leituras feitas, A1 reitera o seu gosto variado para livros, recorda 

títulos que lhe marcaram, inclusive o primeiro comprado com os seus próprios recursos, 

afirma o seu desejo e projeto de fazer um outro curso de graduação motivada por certos tipos 
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de leitura e descreve uma situação em que iniciou um diálogo com um desconhecido no 

ônibus a partir do livro que ela estava lendo naquele momento.   

 
A1: Amo ler de tudo, como citei mais acima, sou uma pessoa bem eclética e gosto 

de ler de tudo mesmo, “Guerra dos tronos”, todos os livros da Marian Keyes – 
vários romances – livros de ficção científica, literatura brasileira, poemas, contos, 

peças, muitas coisas. Lembro que uma certa vez eu estava sentada no ônibus lendo 

um spin-off da série “A seleção” então um garoto na cadeira atrás de mim me 

cutucou e veio me dizer que estava lendo o segundo livro da série e assim 

engajamos uma conversa por todo o caminho falando sobre os livros, o que mais 

gostávamos de ler e compartilhando dicas de leitura. Os livros que mais me 

marcaram foram “A casa das orquídeas”, “Serial Killers – Made in Brazil” – amo 

livros com perfis psicológicos e seriais killers, penso em fazer Psicologia quando 

terminar Letras – “O divórcio dos meus sonhos” – Foi o primeiro livro que comprei 

com meu dinheiro, emocionante! – e por fim “Menina Má” um livro bem dark que 

me envolveu do início até o fim. 

 

Há dois pontos interessantes no enunciado da locutora que nos levam a reflexões. 

O primeiro é que a leitura promove interação e diálogos entre os sujeitos nas mais variadas 

situações cotidianas. E o segundo, é o quanto a leitura, seja ela informativa, formativa ou por 

fruição pode proporcionar mudanças, influenciar na realização de escolhas, projetos e 

transformações, fortalecendo assim o protagonismo e autonomia do sujeito em sua trajetória 

de vida e formação.  

A aluna conclui o seu memorial de leitura da seguinte forma:  

 
A1: Por fim posso concluir que a leitura é uma grande parte de minha vida, faz parte 

de quem eu sou, e sou eternamente grata por ter encontrado um parceiro que 

compartilha desse amor. Minha mãe e meus professores foram essenciais para que 

eu amasse a leitura e até mesmo o ambiente hostil em que cresci meu ajudou para 

que eu conhecesse meu caminho e minha verdadeira paixão pela leitura. 

 

A1 reconhece e agradece em seu relato a influência e incentivo de sua mãe, seus 

professores e seu marido na sua formação como leitora e construção de sua trajetória de vida. 

Entendemos que a prática da leitura é resultado de um investimento coletivo e individual, da 

dinâmica social a qual o leitor está inserido e de suas referências e representações de si, dos 

outros e do mundo. Pelo discurso da locutora podemos compreender o quanto a leitura é 

significativa em sua vida, ocupa um lugar essencial na sua formação enquanto pessoa e 

profissional e que suas experiências de leitura a levaram a profundas transformações e 

aprendizados. 
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4.2 Memorial de formação leitora de A2 

 

As histórias contadas pela mãe nos momentos de crise alérgica são as primeiras 

lembranças de A2 que ainda hoje estão guardadas em sua memória e em seu coração. Ela foi 

uma criança privilegiada por possuir coleções de livros infantis e uma mãe muito amorosa que 

tinha prazer de contar essas e outras histórias para a filha. As leituras orais conduzidas pela 

mãe eram momentos de acalanto e demonstração de afeto que marcaram profundamente a 

infância de A2. A leitura, na trajetória de vida dela, apresenta-se como um mecanismo de 

reparação em momentos de enfermidade (PETIT, 2013), como uma distração temporária da 

dor, que proporcionava a locutora a sensação de proteção, paz, liberdade, amor e cuidado.  

 
A2: Minha memória mais antiga envolvendo o universo das letras e palavras talvez 

sejam as noites em que eu estava com crises de alergia e minha mãe sentava ao meu 

lado e lia noite adentro. Eu não conseguia respirar propriamente e minha mãe não 

conseguia dormir por não querer me deixar sozinha e doente. Ela, então, me sentava 

na cama, pegava a máquina de aerossol e começava a me contar histórias, mesmo 
quando o barulho era alto demais para ouvir qualquer coisa. Eram histórias dessas de 

coleção que vendem nas feiras de livros das escolas. Ela lia as coleções inteiras e, 

quando as coleções acabavam, ela inventava as histórias, eu como protagonista, e as 

contava até que eu melhorasse ou caísse no sono. 

 

A2 afirma que os laços de afeto foram estreitados com sua mãe por meio da 

prática da leitura. Remetendo a Bakhtin (2003), quando fala que o sujeito toma conhecimento 

de uma parte de sua vida por meio das palavras alheias, percebemos que o trecho do 

enunciado de A2 foi também construído com as palavras de um outro, tornando-se evidente a 

voz da mãe. Essa interpretação lembra o pensamento de Maia-Vasconcelos (2016), quando 

afirma que nossas histórias não são totalmente frutos de nossa memória, mas das histórias que 

nos são contadas e entrelaçadas a nossas lembranças.  

De acordo com o excerto a seguir, percebemos que a mãe da locutora não teve a 

oportunidade de vivenciar leituras, nem acesso a livros, modelos de leitores e estava inserida 

em contexto familiar, econômico e sociocultural que não cultivava tal hábito. Mesmo assim a 

mãe de A2 foi a sua grande incentivadora.   

 
A2: A leitura passou a ter essa importância para mim: uma conexão com a pessoa 

que eu mais amo nessa vida. Minha mãe veio de uma família de 9 irmãos. Meus 

avós só sabiam assinar o nome. A maioria de seus irmãos não terminou o ensino 

fundamental. Em nenhum momento ela teve incentivo à leitura ou acesso aos livros, 

então ler não era algo que a apetecia. Mas mesmo assim ela sentava ao meu lado e 

lia durante horas à fio, até que eu estivesse me sentindo melhor. 
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Para A2, a leitura foi e continua sendo um conforto, um alívio, um refúgio 

privado, um meio de manter a mente longe dos problemas, das dores físicas e emocionais 

enfrentados ao longo da vida. Compreendemos que quando A2 sai do universo da leitura e 

volta ao mundo real, se reconstrói, sentindo-se mais forte e confiante para seguir adiante. 

Mais uma vez, vemos o quanto são latentes as dimensões afetivas (JOUVE, 2002) e 

formadoras da leitura na vida de um sujeito, permeando as relações e reparando as dores do 

corpo e da alma e assim realizando transformações no indivíduo.  

 
A2: Mas a leitura foi (e é) importante para mim pois funcionou como um alívio. Em 

um momento de dor e desespero, a leitura foi um alívio, e isso se tornou algo 

recorrente em toda a minha vida. Se algo me incomodava ou me deixava triste ou 

me estressava era esquecido quando eu pegava um livro, seja qual fosse. Durante 

algumas horas, nada mais importava a não ser eu e o livro. E isso se estendeu 

durante toda a minha vida, até hoje, nos meus 20 anos de idade. 

   

As contações de histórias feitas pela mãe despertaram em A2 a vontade, o gosto e 

a curiosidade pela leitura que se iniciou na infância e permaneceu viva por toda a sua 

trajetória de formação. Nos primeiros anos da sua infância, seu desejo de aprender era tão 

grande que ela almejava avançar de turma. Seu projeto não foi realizado, em razão de muitas 

escolas não cultivavam a prática do ensino de leitura e escrita na Educação Infantil, 

considerados conteúdos distantes e muito formais para essa fase da vida. A2 adorava brincar, 

fazer de conta que sabia ler, escrever e criava as suas próprias histórias.  

 
A2: Essas leituras da madrugada me levaram a desejar lê-las eu mesma e escrever 

minhas próprias histórias. No entanto, eu era muito pequena e não sabia ler ou 

escrever. Mesmo com meus desejos claros de aprender, a escola não queria me 

avançar na turma e eu continuei sem saber ler e escrever. Mas isso não impediu 

minhas aventuras inventivas. Eu costumava pegar cadernos e agendas velhas e 

rabiscar nas linhas como se estivesse escrevendo. Quando meu pai me visitava todo 
mês, eu contava minhas histórias “escritas” para ele e para minha mãe também. 

 

Acreditamos que a articulação da brincadeira com a leitura e a escrita é um 

caminho informal de aprendizagem muito válido, rico e produtivo na formação leitora de um 

sujeito na infância. É o modo próprio das crianças bem pequenas começarem a aprender, 

construir sentidos, se relacionar com o mundo das letras e iniciar o processo de apropriação 

dos usos sociais da leitura e da escrita. Afinal, como diz Freire (2005), a leitura do mundo 

antecede a leitura da palavra. Quando A2 brincava de ler e escrever, interagia com adultos 

letrados que eram seus pais, instituía uma situação de troca, de enunciação conforme Bakhtin 

(2003) e recriava à sua maneira as referências de seu mundo vivido.  
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Essas experiências a tornaram uma leitora voraz. Seus pais começaram a 

presenteá-la com livros quando A2 começou a ler. Sua paixão pela leitura, em certos 

momentos a levaram a situações difíceis pois, muitas vezes ela deixava as suas obrigações de 

lado para realizar leituras.  

 

A2: Logo eles perceberam que meu negócio era mesmo a leitura e, quando eu 

finalmente aprendi a ler, eles passaram a me dar livros de presente no meu 

aniversário e no Natal. E eu passava horas e dias lendo os livros. Lia até quando não 

podia lê-los, como na hora das aulas de matemática. Uma vez eu passei a tarde toda 

lendo quando eu deveria estar estudando para a prova de Física. No outro dia, zerei a 

prova e minha mãe ficou furiosa, passando a desaprovar meus hábitos de leitura. 

Tive de ler clandestinamente por um tempo. 

 

As lembranças saudosas das aulas de Literatura e o gosto pela leitura apareceram 

no relato de A2 como a principal motivação para a escolha do Curso de Letras, uma decisão 

que não agradou muito os seus pais, uma vez que a escolha do curso de graduação implicava 

na profissão professor, uma carreira tão desvalorizada em nosso país. Podemos ver o quanto a 

leitura influenciou A2, no seu protagonismo, nas suas escolhas e no seu projeto de vida e 

trajetória de formação (JOSSO, 2010). Ela também menciona o quanto dedicava horas do seu 

dia ao ato de ler, uma atividade que lhe proporcionava muito fascínio e satisfação.  

 

A2: Na escola, as aulas de literatura eram minhas preferidas de todas. Devo ter sido 

a única a ler todos os 8 paradidáticos do ano. Essa paixão me levou ao curso de 
Letras, um tanto desaprovado por meus pais, mas que hoje é o que mais me faz feliz. 

(...) As aulas de literatura eram as minhas favoritas de todas. Quando eu estava lá era 

realmente como se sentir em casa. E até quando as aulas acabavam eu não conseguia 

sair inteiramente da aula. Eu passava meus dias inteiros da escola lendo, fosse o que 

fosse. Nenhuma Matemática, nenhuma Química ou Física, nenhum número me 

interessava, apenas letras impressas de um livro. E assim eu cheguei ao meu ápice 

de leitura, em que todos os momentos do meu dia eram dedicados ao simples ato de 

ler. 

 

Sobre as práticas de leitura vividas na adolescência, A2 reflete e se surpreende 

como a televisão, na verdade, como uma obra cinematográfica se constituiu em sua formação 

como um incentivador à leitura ao despertar a curiosidade para os livros de uma série juvenil. 

A partir desse acontecimento, seu gosto pela leitura só fez crescer e ela passou a ler clássicos, 

séries adolescentes e todos os livros paradidáticos propostos pela escola.  

 
A2: (...) Mas o mais bizarro de tudo foi que foi justamente a televisão que me fez 

assumir uma postura mais leitora: Quando eu tinha 12 para 13 anos, assisti na 
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televisão o filme do Crepúsculo. Encantada com aquele universo de vampiros que 

brilham no sol, decidi que queria mais, então fui atrás dos livros. Lembro que pedi 

os livros emprestados a uma amiga numa sexta-feira e os devolvi na terça. A partir 

daí foi um caminho sem volta. Dos meus 13 aos meus 18 anos entrei numa escalada 

de leitura até chegar a um ritmo voraz. Eu li todas essas séries adolescentes e passei 

a ler grandes clássicos também. A cada ano que passava eu lia mais e mais. Até 

mesmo os paradidáticos da escola eu lia, algo inconcebível para um adolescente. E 

quando eu consegui passar do meu grande desafio, um livro chamado A hospedeira 

de quase 600 páginas, o limite para mim se tornou o céu. 

 

Um fato interessante mencionado pela locutora em seu discurso é que fazer as 

leituras dos livros propostos pelo programa anual de ensino é algo incompatível com a fase da 

adolescência. Isso nos leva a pensar porque os jovens não gostam de ler tais obras. Talvez o 

modelo de ensino de leitura e Literatura mais tradicional cultivados pela maioria das escolas 

não seja tão atrativo. Na nossa visão, uma estratégia eficaz que pode ser adotada pela escola 

para chamar a atenção dos jovens para a importância da leitura e da Literatura, que também 

foi apontada por A2 em suas memórias como uma experiência enriquecedora, é estabelecer o 

cruzamento e relações entre a Literatura clássica, o cinema e as obras modernas (best sellers). 

A2 conta que recebia críticas por seus hábitos de leitura. Muitas pessoas, inclusive 

a sua mãe, afirmavam que isso não era muito saudável. Ela também expressa o seu amor pela 

leitura e destaca o quanto esta definiu a sua trajetória de vida e formação como ser humano e 

profissional.  

 
A2: Algumas pessoas (minha mãe inclusa no pacote) me diziam que esse meu hábito 
de leitura não deveria ser inteiramente saudável, mas eu nunca liguei muito. Eu era e 

sou apaixonada por leitura e fazer aquilo que você gosta (ama!) não deve ser ruim. A 

leitura é uma parte importante para mim, tão importante que acabou por se tornar 

minha escolha de profissão. Eu simplesmente não vivo sem literatura. 

 

Os hábitos e os modos de ler de A2 sofreram grandes transformações devido ao 

seu ingresso no curso de graduação. Em seu discurso, a locutora diz que isso ocorreu depois 

que ela se apropriou do conceito de leitura crítica (SILVA, 2009). Inicialmente, essa mudança 

causou-lhe certa frustação, pois, ler uma grande quantidade e variedade de livros em pouco 

tempo não fazia mais parte de sua realidade. A leitora deixou de ser ingênua e passou a ser 

crítica. Ela já não lia mais de forma linear e literal. A2 percebeu que cada texto tem 

linguagens, características e finalidades diferentes. Vemos em sua enunciação a voz de uma 

acadêmica e professora em processo de formação quando ela emprega os termos e conceitos 

“canônicos”, “leitura crítica” e “níveis de compreensão de um texto”.  
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A2: Meus hábitos de leitura mudaram de forma drástica a partir do momento que eu 

ingressei na universidade. O ponto mais marcante talvez tenha sido a perca da minha 

voracidade como leitora. Quando adolescente, eu lia tanto, mais tanto que chegava a 

ser de certa forma bizarro. Era uma média de um livro por semana. Li tudo que 

podia, desde a literatura moderna, passando pela literatura canonizada até a literatura 

marginal. No entanto, esse ritmo caótico desacelerou bruscamente na universidade, 

algo como um freio acionado repentinamente para parar um carro em alta 

velocidade. E isso começou quando me foi introduzido o conceito de leitura crítica 

logo na primeira cadeira que eu frequentei. A partir deste momento, entendi que a 

leitura não se trata apenas de juntar as palavras e delas depreender um sentido 

superficial. A leitura é muito mais que isso. Existem vários níveis de compreensão 

de um texto e eu com minha bruta velocidade estava permitindo que todo um 

universo de compreensão passasse batido por mim. Passei, então, a ler mais devagar 
um livro, a ler de forma diferente. A princípio essa nova forma de leitura me 

decepcionou bastante. Não só eu estava demorando tempo a mais para ler um livro 

(entender a história passou a ser bem difícil para mim) como também se tornou uma 

atividade muito exaustiva para mim.  

 

Além da nova forma de receber, interpretar e compreender textos, outros dois 

fatores contribuíram para que a leitura passasse a ser uma atividade cansativa para A2: a 

obrigatoriedade com os textos teóricos e a necessidade de ler livros em formato digital. Essa 

situação incomodou muito A2 e sua postura mudou depois de alguns momentos de 

autoavaliação e com o auxílio de uma professora.  

 

A2: E, somado a tudo isso, ainda tinha a questão do formato do livro. Nunca fui fã 

de livros em formato digital, sempre preferindo o bom e velho papel na mão, mas 

passei a ter de utilizá-los por muitas vezes não ter muito dinheiro para gastar em 

livros, a situação de todo estudante. Enfim, resumindo toda essa lista de 
reclamações, a leitura passou a ser uma atividade enfadonha para mim, chegando ao 

ponto em que minhas leituras se resumiam aos textos teóricos propostos pelos 

professores das cadeiras. Minha paixão tinha quase que desaparecido da minha 

vivência. Mas aos poucos eu comecei a reverter esse quadro. Sempre que eu parava 

para refletir sobre minhas leituras, me incomodava o fato de que eu não estava lendo 

o que eu queria, apenas o que era obrigado, e eu não creio que a leitura deva ser uma 

atividade imposta a ninguém. E, se eu não acreditava em tal imposição, por que eu 

estava fazendo aquilo comigo mesma? A partir desse ponto eu passei a tentar ver a 

leitura com a mesma magia que eu via algum tempo antes. E uma pessoa, ou melhor, 

uma professora, me fez recobrar a consciência a respeito disso. Nas aulas da cadeira 

dessa professora eu comecei a perceber que é possível fazer uma leitura apaixonada 

de um texto, mas ao mesmo tempo estudá-lo de forma crítica. Através do livro Os 

sentidos do texto, aprendi que era possível atingir os níveis mais profundos de um 

texto, mas sem perder toda a mágica de uma leitura mais inicial. A partir desse novo 

horizonte, o gosto de ler voltou para mais perto de mim. Aos poucos a leitura por 

prazer voltou para meu dia a dia e coisas que eu havia deixado de ler, como revistas 

e best-sellers, voltaram para as minhas listas de leitura. Até mesmo livros teóricos 

passaram a ser lidos por prazer, não por uma mera obrigatoriedade. Apenas uma 
coisa eu ainda não posso aceitar: livros digitais. Até faço uso deles em raras 

ocasiões, mas, para mim, nada vai superar a sensação do peso de um livro em 

minhas mãos. 
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Aos poucos, A2 superou as dificuldades e retomou o seu gosto pela leitura, uma 

paixão antiga. Entretanto, seu olhar foi alterado. Tais experiências foram muito significativas  

para seu amadurecimento e transformação como leitora. Apesar do seu crescimento, ela 

salienta a sua rejeição por livros digitais, um obstáculo ainda não vencido, e conclui a sua 

narrativa afirmando sua preferência por livros físicos.  

 

4.3 Memorial de formação leitora de A3 

 

A história de A3 é bem diferente das duas outras colaboradoras desse estudo já 

analisadas acima. Ela inicia a sua narrativa dizendo que era incentivada pelos seus pais apenas 

a desenhar e pintar. A inserção no mundo das letras aconteceu somente quando ingressou na 

escola. Percebemos que ela não teve contato com livros nessa fase da vida pré-escolar e nem 

vivenciou a experiência de ouvir histórias de seus pais ou adultos próximos. A3 acredita que 

esse fato ocorreu por seus pais não terem frequentado a escola por muito tempo.  

 
A3: Durante minha infância, só tive contato com a leitura quando comecei a 

frequentar a escola, até lá eu era incentivada pelos meus pais apenas a desenhar e 

pintar, eles sempre compravam lápis de cor e canetinhas, o que já era um avanço 

considerando que eles não tinham o costume de ler e estudar, em razão da pouca 

escolaridade. 

 

Na escola, A3 passou inicialmente a praticar a leitura de livros infantis como um 

dever, uma obrigação pois, iria ser avaliada a cada bimestre pelo desempenho nessa tarefa. 

Depois, ela percebeu que ler também podia ser algo prazeroso e passou a ler os livros 

paradidáticos novamente mesmo depois do período de provas. A3 destaca as dificuldades 

enfrentadas no seu processo de alfabetização e aponta os possíveis motivos que eram a falta 

de estrutura da escolinha e professoras sem qualificação adequada. Além dessas razões, 

inferimos que as lacunas no seu processo de aprendizagem da leitura e escrita se deu também 

pela falta de estímulos de sua família antes e durante a escola.   

 
A3: Nas primeiras séries na escola onde eu estudava os alunos já eram estimulados a 

lerem, havia uma disciplina na qual os alunos do ensino fundamental tinham que ler 

um livro, de literatura infantil, escolhido pela escola, durante um bimestre e depois 

tinha uma prova de interpretação textual daquele livro, eu sempre continuava lendo 

os livros mesmo depois que a prova passava. Tive dificuldades para aprender a ler, 

haja vista que a escola onde fiz a alfabetização era pequena, sem estrutura e sem 

professores motivados. Só havia uma turma na escola inteira, e nem era uma escola 

de verdade, era uma casa grande onde uma senhora e uma moça davam aula para um 

pequeno grupo de crianças, menos de dez. 
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Mais uma vez, A3 reforça em seu discurso as razões pelas quais não cultivava o 

hábito da leitura. Entretanto, mesmo com poucos conhecimentos, seus pais a ajudavam nos 

estudos e tarefas escolares. Muitas vezes, o pai e a mãe de A3 recorriam a filha do vizinho 

para ajudar nas lições da narradora. A3 diz que adorava frequentar a casa dela para brincar. 

Do seu relato, entendemos que a narradora fazia parte de um contexto familiar com 

integrantes de escassa escolaridade e poucos recursos financeiros.   

 
A3: Em casa eu não lia pelos motivos já ditos, meus pais não tinham o hábito, 

contudo, eles me ajudavam na tarefa de casa, isso nunca negaram, meu pai me 

ajudava com Matemática e minha mãe com Português e outras matérias da área de 

humanas, contudo, pela baixa escolaridade, até minhas tarefas do Fundamental I 

geravam dúvidas neles, as vezes, então eles chamavam a filha do vizinho para me 

ajudar, pois ela era adolescente e frequentava a escola, ou seja, estava a algumas 

séries na minha frente e sabia os conteúdos. Eu adorava ir para a casa dela, haja vista 
que como ela tinha muitos brinquedos, mas não os usava, eu brincava com todos. 

 

A motivação para a leitura de A3 ocorreu de uma forma bem interessante. Ela foi 

impulsionada a ler um livro devido à indicação de uma amiga feita em seu blog, uma 

experiência muito significativa. Vemos que as mídias e redes sociais podem ser também uma 

ferramenta de promoção e incentivo à leitura. Nelas interagimos, trocamos ideias, 

informações e estabelecemos diálogos com outros leitores.  

 
A3: Quando eu já estava no Fundamental II ganhei meu primeiro computador e 
certo dia resolvi ler um livro que estava no blog de uma amiga. Foi a partir disso que 

me interessei pela leitura, o nome desse livro é “Penélope” e ele está marcado para 

sempre na minha memória como o livro o qual me fez ver como a literatura é 

maravilhosa.  

 

As leituras dos pais de A3 se restringiam a textos religiosos, de acordo com seu 

relato. Um acontecimento mencionado por ela que lhe marcou profundamente de forma 

negativa: pediu ao pai dinheiro para comprar livros e a resposta que recebeu lhe causou 

revolta, indignação e uma profunda rejeição às crenças religiosas. Não tendo o apoio e 

incentivo esperado, A3 tomou a iniciativa e procurou outras formas de subsidiar e diversificar 

os seus hábitos de leitura. A reprovação e o discurso conservador do pai não a fizeram desistir 

de investir em suas práticas e formação leitora. Com o passar dos anos, a quantidade de 

leituras realizadas pelos pais de A3 aumentou, mas ainda restritas a obras de caráter religioso. 

Os hábitos de leitura dela se modificaram com o ingresso no curso de Letras.  

 
A3: Certo dia fui pedir dinheiro para o meu pai para comprar livros e ele, que não 

sabia quais tipos de livros eu queria, me disse para ir ler a Bíblia. Achei aquilo um 



83 

 

 

absurdo, nunca acreditei com firmeza na existência de Deus e me dizer para ir ler 

um livro cheio de dogmas, regras sem coerência, costumes descabidos e comentários 

injustificáveis pareceu um atentado contra minha inteligência e capacidade, porém, 

não desanimei, lia livros da biblioteca da escola, pedia emprestado de amigas ou 

baixava na internet. Atualmente, meus pais leem inúmeros livros ligados à igreja a 

qual eles frequentam, e eu leio os da faculdade e outros baixados da Internet, 

emprestados de amigas ou ganhos. Depois que entrei na faculdade de Letras passei a 

gostar mais de clássicos da literatura brasileira.  

 

No Ensino Médio cursado por A3, a leitura não teve um lugar de destaque. Ela 

comenta que não recebeu o incentivo por parte da escola. Em certa ocasião, um de seus 

professores propôs a leitura de uma obra literária. Uma tarefa realizada sem sucesso por A3 e 

seus colegas de turma. Conforme a narradora A3, a sua escola priorizava o ensino de algumas 

disciplinas e outras atividades em detrimento das do eixo de Linguagens e Códigos. 

Observamos uma situação contraditória no relato de A3. Para nós, a escola deveria ser uma 

das principais instituições sociais de incentivo e promoção da leitura. Tal prática não deve se 

restringir às obras literárias e nem aos livros didáticos, mas precisa ser estimulada com 

diferentes tipos de livros e textos. A leitura é um dos principais caminhos para o aprendizado 

dentro e fora da escola.   

 
A3: Durante minha adolescência, na escola, eu não era muito incentivada a ler. Não 

havia um projeto fortemente difundido na escola, no qual a importância da leitura 

fosse comentada. Além disso, era raro os professores de Literatura e menos ainda os 

de outras áreas pedirem aos alunos para lerem, só houve uma tentativa de uma das 

minhas professoras do segundo ano, a docente pediu aos estudantes para lerem 

“Uma noite na taberna” para, posteriormente, fazer um trabalho. Todavia, meus 

colegas e eu tivemos muita dificuldade com a linguagem do livro e ninguém 

conseguiu avançar nos capítulos. Nessa escola que estudei, durante o Ensino Médio, 

o Adauto Bezerra, o ENEM recebia muita atenção, em razão disso a leitura de livros 

era substituída por inúmeras listas de resolução de exercícios, laboratórios de 

redação e as aulas voltadas, no geral, para exatas, biológicas e humanas, a área da 

linguagem era deixada de lado. 

 

Ainda sobre o período de sua adolescência, A3 descreve o que fazia para ter 

acesso aos livros e cita a leitura de uma série que ficou guardada em sua memória por ter 

promovido muitas conversas prazerosas, momentos especiais com seus amigos da época. Essa 

vivência também a fez mudar de concepção acerca de livros de séries.  

 

A3: Em contrapartida, apesar dessa falta de incentivo, eu alugava livros na 

biblioteca ou pedia emprestado de amigas. Uma série de livros a qual me marcou 

durante minha adolescência foi a série “Os Instrumentos Mortais” em inglês a sigla 

é TMI, pois foi a primeira série que consegui ler e ela quebrou um estereótipo o qual 

eu tinha contra séries de livros, eu julgava como cansativa e enfadonha uma leitura 

de um mesmo assunto ou tema por vários livros seguidos, contudo, quando terminei 
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de ler TMI percebi que estava enganada. Além disso, meus amigos também 

tornaram essa série especial, dadas as conversas rotineiras que tínhamos sobre 

aquele tema que só eles e eu entendíamos, era algo especial só nosso. 

 

Os tipos e a intensidade das leituras de A3 foram modificadas com o Curso de 

Letras. Ela elaborou uma lista de livros que pretendia ler e se encantou com diferentes obras, 

gêneros e autores. As leituras obrigatórias formativas as impossibilitava de realizar leituras 

por fruição. Ela atesta que prefere ler livros impressos ao invés de digitais, pois o brilho da 

tela do computador causa-lhe fadiga na visão.  

 

A3: Na graduação passei a ler menos por fruição, como no Ensino Médio, haja vista 

a grande quantidade de leituras obrigatórias da faculdade consumindo o meu tempo, 

uma prova disso é que já estou no terceiro semestre e ainda não tive tempo para ler 

os livros da lista que fiz no primeiro. No primeiro semestre a professora de “Teoria 

da Literatura I” passou um seminário para cada aluno falar sobre gêneros literários, 

foi nesse período que elaborei a lista citada anteriormente, baseada nas obras 

explanadas pelos meus colegas. O primeiro livro da lista que li foi “O Retrato de 

Dorian Gray”, pois já havia assistido ao filme duas vezes e ganhei o livro, contudo, 

não gostei da obra e abandonei antes de terminar de ler. No segundo semestre essa 

mesma professora passou, por coincidência, a leitura de um dos livros que estava na 

minha lista, o “Cem anos de solidão”. Essa obra não foi, para mim, uma mera nota 
de trabalho, mas sim uma leitura maravilhosa, na qual, apesar do tema tratado ser 

triste e delicado, a solidão, o livro aborda o assunto muito bem, mostrando esse 

sentimento de diversas maneiras diferentes, até mesmo por um viés cômico. Além 

de “Cem anos de solidão” e “O Retrato de Dorian Gray” aquele seminário do 

primeiro semestre me apresentou Edgar Allan Poe, um grande contista norte-

americano, considerado o pai da teoria do conto. Fiquei encarregada de apresentar o 

conto “O barril de amontillado” no seminário, não sabia da existência desse conto, 

nem do autor, foi por indicação de uma amiga que escolhi esse conto. 

Provavelmente, o fato de eu ter sido a encarregada de estudar e dar a aula sobre esse 

tema contribuiu para minha admiração a esse autor, contudo, não se pode negar o 

valor de suas obras, as inteligentes tramas e estratégias utilizadas pelo autor para 

elaborar obras capazes de seduzir até quem não goste dos temas terror, escuridão, 

drama e assassinato, muito presentes em suas obras. Antes eu pretendia procurar 

outros contos do Poe na internet, cheguei a ler “O gato preto” e “A carta roubada”, 

além de o poema “ O corvo”. Contudo, não gosto de ler em telas, prefiro livros 

físicos, pois as telas me dão a sensação de cansaço na vista, além disso, o ideal é que 

sejam livros com as páginas amarelas, pois as brancas me dão a mesma sensação das 
telas, assim, adiei minha busca por mais poemas do Poe, até que ganhei um livro 

com inúmeros poemas dele e agora só falta o tempo para ler. A grande quantidade 

de leituras obrigatórias da faculdade consomem boa parte do meu tempo. 

 

A3 encerra seu memorial expressando o quanto o Curso de Letras foi importante 

na sua formação enquanto leitura por lhe oportunizar diferentes experiências.   
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A3: Hoje, meu curso é o meu maior incentivador para ler, nele aprendi a importância 

dos clássicos e das novas literaturas, além disso, tive contato com obras que antes 

não notava, como a literatura de cordel e os sonetos.   

 

A partir do excerto acima, percebemos que o tempo da leitura é dinâmico, pois 

muda com as necessidades, os interesses, as condições e as possibilidades do leitor. Tais 

transformações podem ocorrer devido às circunstâncias sociais e às motivações pessoais.  

 

4.4 Memorial de formação leitora de A4 

 

A participante A4 inicia seu memorial falando que foi aluna da escola pública. A 

referida aluna sentiu a necessidade de ressaltar esse fato logo no começo de sua enunciação. A 

impressão que temos é que a narradora já antecipa uma resposta, traz uma justificativa a um 

possível questionamento ou lacunas em suas práticas de leitura. Segundo ela, no espaço 

escolar, o trabalho com a leitura se restringia apenas aos textos das questões propostas e 

revela também que não havia a leitura de livros paradidáticos no programa de ensino.  

Em seu relato, A4 aponta o pai como seu exemplo de leitor em casa. A 

curiosidade dele, demonstrada através da prática da leitura de diversos materiais, inspirou a 

filha. Este fato nos faz lembrar o artigo A importância do ato de ler, de Paulo Freire (2005) 

quando fala do quanto as experiências vividas enquanto ainda não lia a palavra, o levou a 

compreender de modo atento e crítico uma série de coisas e comportamentos das pessoas que 

faziam parte de seu pequeno mundo imediato. Percebemos também nesse parágrafo inicial, a 

distinção que A4 faz entre leituras obrigatórias (escolares) e as leituras por fruição (diversão), 

divisão apontadas por Jouve (2002) e Silva (2009).  

 

A4: Sou uma estudante que veio de escola pública e na minha época nós não 

tínhamos os livros paradidáticos. Lembro-me de ler para a escola somente os textos 

que respondiam as questões propostas. Não lembro exatamente quando comecei a 

ler por diversão, lembro de ver meu pai lendo qualquer coisa desde revistas à livros 

espíritas (sendo que ele nunca foi religioso). Penso que a minha curiosidade em ver 

o que ele tanto lia me motivou a ler também.  
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O acesso à leitura ocorria por meio de empréstimos e doações. Os outros, amigas, 

parentes, aparecem como seus principais fornecedores de livros, cruciais no fomento de suas 

práticas leitoras. A família de A4 não tinha condições de comprar livros e outros tipos de 

materiais de leitura. A locutora recorda títulos lidos que marcaram essa época, tais como as 

revistinhas em quadrinhos da “Turma da Mônica”, “Poliana”, “Poliana Moça”, “A 

Moreninha” e “O mundo de Sofia”. Nos chama atenção o fato de que todas as obras citadas 

por A4 têm como protagonistas personagens do sexo feminino, o que nos faz mais uma vez 

lembrar as dimensões afetiva e simbólica conceituadas por Jouve (2002). O que nos leva a 

inferir que A4 se identificava com essas personagens e estas lhe provocavam um misto de 

emoções.  

 

A4: Nós não tínhamos condições financeiras para comprar livros, revistas ou 

qualquer outro tipo de material com essa finalidade educativa, então sempre 

pedíamos emprestado, algumas pessoas nos doavam livros por tanto nos ver lendo. 

Tinha uma amiga que tinha a assinatura da revista “Turma da Mônica” ela sempre 

me emprestava alguns exemplares. Como eu lia muito, as pessoas que me viam 

passaram a me indicar livros, a mãe de uma colega me deu para ler “Poliana” e 

assim que acabei me emprestou “Poliana Moça”, foi um dos primeiros romances que 

li, depois li “A Moreninha”. Na casa de uma tia achei “O mundo de Sofia”, uma 

leitura bem complexa, pelo menos achei na época que li.  

 

Ao longo dessas experiências, as preferências leitoras de A4 foram se definindo.  

 

A4: Com esse novo mundo de leitura introduzido fui vendo o que gostava e o que 

não gostava de ler, confesso que não gosto muito de romances, prefiro histórias mais 

movimentadas e com muitos diálogos, não gosto muito de descrições longas, sofri 

um pouco para ler “Helena”, Machado de Assis, descreve demais a casa da fazenda.  

 

De sua adolescência, A4 rememora a leitura voraz da coleção de Harry Potter 

pertencentes à sua prima e as leituras obrigatórias das obras literárias exigidas para o exame 

de vestibular. As lembranças dos objetos de leitura são significativas para a leitora pois, 

marcaram essa época.  

 

A4: Da minha adolescência o que mais me marcou foram os livros do Harry Potter, 

era o que todo mundo lia, todos comentavam, consegui ler graças a uma prima que 

os possuía e me emprestava, costumava devorar os livros, lia com rapidez, pois tinha 

que os devolver logo também. Bem nessa época entraram na minha vida os livros 
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que o vestibular exigia aí realmente comecei a ler por “obrigação”, dando mais 

ênfase a clássicos como: “Senhora”, ” A luneta mágica”, “Iracema” entre outros.  

 

A4 encerra o seu relato de memórias fazendo uma autorreflexão sobre seus 

hábitos de leitura. Ela afirma que lê pouco e intenciona mudar essa postura. Todavia, nos 

chama atenção a concepção de leitura trazida por ela em seu discurso. Entendemos que a 

locutora compreende leitura como a leitura de clássicos da literatura. De acordo com suas 

palavras e conceito, a narradora lê pouca literatura e dá a entender que os outros tipos de 

livros e textos não são considerados por ela mesma como leitura.  

 

A4: Hoje confesso que leio pouco livros, uma grande ironia para quem faz Letras, 

mas estou lendo mais livros voltados para as disciplinas, pouca literatura, o que 

pretendo mudar até o fim do ano. 

 

Notamos que o memorial de formação de A4 é bem mais conciso e objetivo em 

comparação com as narrativas autobiográficas das outras colaboradoras desse estudo. Não 

sabemos se a participante não se engajou no processo de produção de seu texto 

autobiográfico, se enfrentou dificuldades na escrita ou se de fato não quis revelar mais sobre 

si e sua trajetória de vida e formação leitora. É necessário destacar que não estamos aqui 

efetuando julgamentos e nem afirmando que alguma das narrativas coletadas são mais ou 

menos interessantes do que outras em decorrência de sua extensão.  

As ausências, omissões e silêncios também podem significar muito nas narrativas 

de um sujeito. Entre essas lacunas percebemos, por exemplo, que em nenhum momento A4 

fez referência à sua mãe, avó ou qualquer outra figura feminina com forte representatividade e 

vínculo afetivo como modelo de leitora ou incentivadora dessa prática. Lani-Bayle (2008) 

aponta que há, em certas narrativas, fatos que o narrador não quer dizer, não consegue dizer 

ou simplesmente não tem o que dizer.   

A história de vida de cada sujeito é única, completa, rica e complexa. Construir 

uma narrativa autobiográfica escrita é um desafio. Exige que o autor opere com seus 

conhecimentos de si, sua consciência, seus sentimentos e sua capacidade de linguagem para 

relatar experiências mais significativas, formadoras e transformadoras.  
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4.5 Memorial de formação leitora de A5 

 

A5 nos apresenta uma realidade bem interessante. A leitura fazia parte de seu 

universo desde cedo, pois seus familiares cultivam tal hábito. Destaca-se o uso dos verbos 

“recebi” e “possuem” pela participante, porque indicam uma ação que começou no passado e 

continua no presente, ou seja, uma prática que é cultivada até os dias de hoje. A participante 

acrescenta que sua mãe lia livros infantis para ela na hora de dormir, um grande estímulo na 

formação de um sujeito-leitor. Nos chama a atenção o fato de que, em sua exposição, a 

locutora diz que seus pais nunca impuseram ou cobraram certas práticas de leitura. Os 

exemplos e gestos de leitura de seus familiares definiram naturalmente sua condição de 

leitora.    

 

A5: Lembro-me que sempre recebi o incentivo à leitura, pois meus familiares 
possuem o hábito de ler. Então, desde cedo, tive contato com essa prática, já que 

minha mãe costumava ler livros infantis para mim, até que eu dormisse. Apesar 

disso, meus parentes nunca me obrigaram a ler ou a seguir determinados hábitos de 

leitura, tudo ocorreu de forma natural. Com o tempo, comecei a ter meus próprios 

hábitos de leitura, após observar os costumes de leitura dos meus familiares. 

 

A participante A5 acrescenta que seus professores e sua mãe foram seus 

apoiadores e incentivadores a leitura. Sua mãe teve a preocupação, cuidado e atenção de 

oferecer diferentes materiais de leitura como livros, revistas e gibis. Como expõe a locutora, 

as ações de sua mãe repercutem em seus hábitos até hoje, fundamentais na construção de sua 

identidade leitora. Outro fato marcante descrito por A5 foi que sua escola interrompeu o 

trabalho com os livros paradidáticos durante seu Ensino Fundamental, causando uma falta de 

estímulo à leitura em toda a turma.  

 

A5: Além disso, durante o período escolar, sempre tive o incentivo dos meus 

professores, principalmente durante as recomendações dos paradidáticos. Porém, em 

determinada série do Ensino Fundamental, meu colégio parou de utilizar 

paradidáticos, sem motivo aparente e isso surgiu como um momentâneo desestímulo 

para a turma. Outro fator que contribuiu para a minha formação leitora foi o 

estímulo que recebi da minha mãe, pois ela sempre se esforçava para comprar 
diversos livros para mim, além de gibis e revistas de curiosidades relacionadas à 

Ciências. Assim, sempre tive uma leitura bem diversificada e essa característica está 

em meus hábitos até hoje. 
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As preferências leitoras de A5 foram definindo-se durante o período de sua 

adolescência. Mais uma vez, a narradora destaca que suas experiências leitoras na infância e 

na adolescência definiram suas predileções que ecoam até o momento em que colhemos sua 

narrativa. Entre as leituras mais impactantes dessa fase de sua vida, A5 menciona “O Diário 

de Anne Frank”. A locutora se envolveu, se emocionou e se impressionou com os relatos e os 

infortúnios vivenciados pela protagonista de modo que a leitura dessa obra lhe causa reflexões 

até nos dias de hoje. Mais uma vez, percebemos o caminho que ela faz do passado ao presente 

no uso dos verbos “chamaram” e “me faz ter”. Com isso, para nós fica evidente as dimensões 

formadora e afetiva da leitura (JOUVE, 2002).  

  

A5: Durante a minha adolescência, as leituras que eu mais gostava estavam 

relacionadas à curiosidades científicas ou poemas e uma das revistas que eu mais 

costumava ler era a Super Interessante. Dessa maneira, entendo que as minhas 

leituras durante a infância e a adolescência influenciaram as minhas opções de 

leitura e, por isso, até hoje prefiro livros que estejam relacionados à questões da 

realidade, ao cotidiano, ou seja, leituras de ficção não estão entre as minhas 

preferências. Assim, um dos livros que mais chamaram a minha atenção foi o Diário 

de Anne Frank, pois ele traz relatos muito contundentes de uma triste realidade e me 

faz ter diversas reflexões. 

 

A narradora A5 nos relata que se distanciou da prática da leitura enquanto cursava 

o Ensino Médio. Na realidade, entendemos que ela deixou de realizar certos tipos de leitura 

em detrimento de outras. Passou a efetivar leituras escolares com o objetivo de acumular 

conhecimentos para o exame do vestibular e afastou-se das leituras por fruição dos tipos de 

sua preferência. Nas palavras da locutora, o que lhe fazia entrar em contato com o mundo das 

letras eram as aulas de Literatura, nas quais a professora promovia o estudo de diferentes 

obras e gêneros literários.  

 

A5: Durante o Ensino Médio, estive afastada dos meus hábitos de leitura, pois me 

dedicava quase que inteiramente à preparação para o vestibular. Porém, o que não 
me deixava totalmente afastada do mundo da leitura eram as minhas aulas de 

Literatura, pois minha professora sempre trazia muitos exemplos de livros e poemas, 

trabalhava com eles em sala de aula e isso nos incentivava muito e nos atraia à aula e 

ao mundo das letras.  

 

A5 pondera que seu ingresso no Curso de Letras só fez crescer a sua “carga de 

leitura”. A escolha pelo emprego dessa expressão exprime um excesso, uma tarefa grandiosa, 

um dever a cumprir que demanda esforço, dedicação e tempo. Em seu discurso ela frisa que 
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sempre efetua as leituras extras indicadas pelos professores do curso de graduação, indo além 

do que está previsto e é obrigatório. Tais leituras, como afirma a locutora, são fundamentais 

para a sua formação, havendo então um redirecionamento de seus interesses para certos tipos 

de livros e textos. Vemos então em suas ações um esforço individual, um protagonismo, uma 

autonomia na busca pelo saber, como nos diz Josso (2010).  

 

A5: Após a entrada no curso de Letras, meus hábitos de leitura mudaram 
consideravelmente. Os professores da graduação estão constantemente indicando 

livros de autores importantes e, por isso, minha “carga de leitura” tem aumentado a 

cada semestre no curso. Assim, passo mais tempo realizando leituras que o curso 

propõe e que são essenciais para a minha formação. Por fim, continuo sendo muito 

influenciada por meus familiares, que sempre me apoiam no curso de Letras, me 

indicam leituras e me presenteiam com diversos livros. 

 

A5 termina seu relato de memórias enfatizando o quanto seus familiares (os 

outros) a incentivam e a apoiam em sua formação como leitora e como profissional. 

Entendemos então que a leitura é uma atividade, uma prática que faz parte de sua vida desde a 

infância e permeia suas relações com as pessoas de seu mundo (JOSSO, 2010).  

Com a análise do memorial de formação leitora de A5 findamos a análise vertical 

dos escritos autobiográficos que constituem o corpus desta investigação. Partiremos agora 

para um apanhado geral no qual relacionamos as categorias previamente construídas e 

comparamos as narrativas escritas das cinco colaboradoras. Como dito no capítulo em que 

discorremos sobre o percurso metodológico de nosso estudo, elencamos seis categorias 

analíticas emergidas de uma análise intuitiva horizontal primária descritas no quadro a seguir:  

Quadro 4 – As seis categorias analíticas emergidas do corpus  

As seis categorias analíticas emergidas do corpus 

1. As práticas de leitura na infância 

2. As práticas de leitura na adolescência 

3. As práticas de leitura no curso de graduação 

4. Ser aluno da escola pública 

5. O acesso aos livros 
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6. A mãe como incentivadora da leitura 

Fonte: Elaboração própria  

As três primeiras categorias aludem a fases importantes das histórias de vida e 

formação das colaboradoras de nosso estudo. Em relação às práticas de leitura na infância, as 

participantes A1, A2 e A5 foram embaladas pelas narrativas infantis, momentos que se 

transformaram em recordações-referência como diz Josso (2010), nas quais as dimensões 

afetiva e simbólica da leitura apontadas por Jouve (2002) estiveram em evidência, assim 

como a leitura nos níveis sensorial e emocional, de acordo com Martins (1997). A partir dos 

memoriais de A3 e A4, podemos inferir que elas não vivenciaram a leitura oral de histórias 

infantis, mas realizaram, assim como as outras a leitura do mundo (FREIRE, 2005).   

Quadro 5 – Síntese do entrecruzamento dos dados referentes à categoria: as práticas de 

leitura na infância  

Categoria Sujeitos Resultados Aporte teórico 

 

 

As práticas de leitura 

na infância  

 

 

A1, A2 e A5 

 

 

Contação de histórias 

Narrativas infantis  

Josso (2010) 

recordações-

referência;  

Jouve (2002) 

dimensões afetiva e 

simbólica da leitura; 

Martins (1997) 

leitura nos níveis 

sensorial e 

emocional.  

Fonte: Elaboração própria  

Percebemos que as participantes da pesquisa se formaram como leitoras a partir 

das interações sociais e relações dialógicas, como definidas por Bakhtin (2003), com os 

sujeitos sociais que faziam parte de seu mundo mais imediato nas diferentes fases de suas 

vidas. O sujeito-autor faz parte de uma coletividade e toma consciência de sua história através 

do excedente de visão dos outros (BAKHTIN, 2003). Ainda sobre o período da infância, outra 

categoria analítica emergente é a mãe como incentivadora da leitura. De acordo com os 
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relatos autobiográficos de A1, A2 e A5, a mãe desempenhou um papel fundamental em seus 

percursos de formação leitora sendo a principal mediadora e incentivadora à leitura, aspecto 

que confirma a afirmação de Petit (2013) ao declarar que os principais mediadores de leitura 

são as mulheres. Nos chamou a atenção o fato de que em nenhum momento de sua narrativa, 

A4 mencionou uma figura feminina de forte laço afetivo como fomentadora à leitura. O pai 

dela foi o seu maior exemplo de leitor. Além disso, A4 também citou vários títulos lidos de 

obras, em que as protagonistas eram todas do sexo feminino, o que nos faz pensar em uma 

representação simbólica de assimilação com as personagens dos livros.  

Quadro 6 – Síntese do entrecruzamento dos dados referentes à categoria: a mãe como 

incentivadora da leitura 

Categoria Sujeitos Resultados Aporte teórico 

 

 

A mãe como 

incentivadora da 

leitura 

 

 

A1, A2 e A5 

 

A mãe desempenha 

um papel 

fundamental na 

formação leitora dos 

sujeitos   

Bakhtin (2003) 

interações sociais, 

relações dialógicas e 

excedente de visão 

dos outros;  

Petit (2013) a mulher 

como mediadora da 

leitura   

Fonte: Elaboração própria  

Acerca da categoria práticas de leitura na adolescência, todas as participantes 

afirmaram que cultivavam o hábito da leitura nessa época de suas vidas, liam bastante os mais 

diversos tipos de obras, mas, em especial, livros juvenis e que o gosto pela leitura as 

influenciaram fortemente pela escolha do Curso de Letras.  

Quadro 7 – Síntese do entrecruzamento dos dados referentes à categoria: as práticas de 

leitura na adolescência 

Categoria Sujeitos Resultados 

As práticas de leitura na A1, A2, A3, A4 e A5 Cultivo do hábito da leitura e 

escolha pelo Curso de Letras 
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adolescência devido ao gosto pela leitura 

Fonte: Elaboração própria  

O ser aluno da escola pública surgiu como um fator diferenciador das práticas de 

leitura escolarizadas das participantes. A1, A3 e A4 disseram que nas escolas públicas nas 

quais estudaram não havia um programa anual de ensino com uma lista de leituras de livros 

paradidáticos e revelaram também que grande parte das leituras se limitavam a trechos de 

obras contidos nos livros didáticos de Língua Portuguesa. A2 e A5 viveram uma realidade 

diferente de A1, A3 e A4. Sabemos que a obrigatoriedade da realização de leituras previstas 

no currículo escolar é um fator determinante que implica diretamente na formação de leitores. 

Entretanto, ter a oportunidade de conhecer diferentes obras e autores amplia os horizontes de 

conhecimento e a bagagem cultural de um estudante. Oportunidade esta que não é dada aos 

alunos da escola pública, seja por falta de: recursos, livros, tempo e iniciativa do professor, o 

foco em conteúdos e questões do ENEM e vestibulares, entre outras razões.  

Quadro 8 – Síntese do entrecruzamento dos dados referentes à categoria: ser aluno da escola 

pública 

Categoria Sujeitos Resultados 

Ser aluno da escola pública A1, A3 e A4 Leituras limitadas aos textos 

do livro didático  

Fonte: Elaboração própria  

A escassez de recursos financeiros do contexto familiar em que A1, A3 e A4 

estavam inseridas e o fato de terem sido alunas da escola pública não impediram que elas se 

formassem e se transformassem como leituras e terem o acesso aos livros. As visitas a 

bibliotecas públicas e escolares e, também, as doações e empréstimos de livros e outros 

materiais de leitura fizeram parte das trajetórias de formação leitora de A1, A3 e A4. Essas 

evidências nos mostram que se faz necessário e urgente pensar em políticas públicas e outras 

ações que promovam o acesso e a aquisição de livros, como o investimento e construção de 

mais bibliotecas públicas, o barateamento do livro, que é um bem cultural muito caro em 

nosso país e a realização de eventos e ações sociais que trabalhem com o incentivo à leitura 

em praças, estações de metrô, terminais de ônibus e outros lugares públicos em que haja uma 

grande concentração e circulação de pessoas. O fácil acesso aos livros fazia parte do cotidiano 
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de A2 e A5 promovido especialmente pela mãe durante o período da infância e adolescência 

delas.  

Quadro 9 – Síntese do entrecruzamento dos dados referentes à categoria: o acesso aos livros 

Categoria Sujeitos Resultados 

O acesso aos livros A1, A3 e A4 Visitas a bibliotecas públicas 

e escolares, doações e 

empréstimos de livros 

Fonte: Elaboração própria  

O ingresso na universidade foi um acontecimento transformador nas histórias de 

vida das narradoras. As práticas de leitura no curso de graduação fizeram com que as 

colaboradoras passassem a classificar a leitura em dois tipos como determina Jouve (2002): as 

leituras formativas e as leituras por fruição. Elas também começaram a exercitar uma leitura 

mais racional (MARTINS, 1997) e crítica (SILVA, 2009) e seus hábitos de leitura mudaram 

profundamente. Entre as narradoras, A2 foi a que mais sofreu com essas transformações. Para 

ela foi uma experiência tão traumática que a fez perder o gosto pela leitura por um tempo. 

Todas relataram que em alguns momentos sentiram grande dificuldade na realização de certas 

leituras acadêmicas.  

Quadro 10 – Síntese do entrecruzamento dos dados referentes à categoria: as práticas de 

leitura no curso de graduação 

Categoria Sujeitos Resultados Aporte teórico 

 

As práticas de leitura 

no curso de 

graduação 

 

A1, A2, A3, A4 e A5 

 

Mudanças nos modos 

e hábitos leitores  

 Jouve (2002) leituras 

formativas e leituras 

por fruição;  

Martins (1997) e 

Silva (2009) leitura 

racional e crítica.  

Fonte: Elaboração própria  
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Além dessas categorias analisadas, outros fatores revelados pelos dados nos 

chamaram a atenção. Vimos que a leitura pode ser formadora, transformadora, uma prática de 

entretenimento e ainda apresenta uma dimensão reparadora (PETIT, 2013) na vida de alguns 

sujeitos. A1 e A2 destacaram que o exercício da leitura, em muitos momentos, serviu para 

elas como um refúgio, uma forma de esquecer provisoriamente os problemas e as dores físicas 

e emocionais.  

Outro aspecto interessante revelado nos memoriais das alunas é a preferência das 

locutoras pelos livros físicos ao invés dos digitais. Dessa forma, podemos depreender que, 

ainda que as práticas e os modos de leitura tenham se diversificado com os novos tempos 

lugares (CHARTIER, 1999), os leitores do século XXI, nascidos na era digital, preferem o 

livro impresso.  

Todos os memoriais apresentaram em maior ou menor grau os dois valores 

classificados por Bakhtin (2003): o aventuresco-heroico e o social-de-costumes. Observamos 

especialmente na narrativa de A1, tonalidades da trajetória do herói. Ela discorre e enfatiza as 

diversidades enfrentadas em sua trajetória de vida e formação, os caminhos traçados para a 

superação e a necessidade de corresponder às expectativas de seus entes queridos. Nos outros 

memoriais percebemos que o valor mais predominante foi o social-de-costumes, em razão das 

narradoras descrevem hábitos, valores e práticas de sua vida privada.  

No capítulo seguinte efetuamos a síntese das conclusões de nossa análise dos 

memorias de formação leitora das alunas do Curso de Letras da UFC.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Muitos autores são unânimes em afirmar que a prática da leitura é essencial para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos sociais. Além disso, em nosso estudo 

compreendemos que a leitura também apresenta outras dimensões significativas que são 

peculiares na trajetória de vida de cada sujeito. Percebemos que em certas circunstâncias, a 

leitura pode ter fortes valores afetivos, reparadores e transformadores.  

Salientamos que, através e a partir da construção das narrativas de vida orais ou 

escritas reside a possibilidade da transformação de si. Na análise dos textos autobiográficos 

escritos tivemos a oportunidade de apreender as recordações, as experiências, os 

acontecimentos mais marcantes destacados pelas colaboradoras do estudo e entender um 

pouco de seus valores, concepções, alegrias, frustrações, dramas, dificuldades e superações 

em seus processos de formação leitora ao longo de suas vidas.  

Nossa pesquisa teve como objetivo analisar como as práticas de leituras de 

professores em formação inicial, alunos do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), se desenvolvem a partir da construção de memorias de formação produzidos na 

disciplina de Biografismos: pesquisa e formação em 2018.1, tendo em vista suas narrativas de 

vida e formação leitora.  

De caráter fenomenológico, qualitativo e documental, nosso estudo consistiu em 

um estudo de caso dos memoriais de formação leitora produzidos por alunas do curso de 

Letras utilizando a abordagem teórico-metodológica História de Vida e tendo como 

fundamentação teórica as reflexões de Bakhtin (2003; 2009; 2010), Josso (2010), Maia-

Vasconcelos e Cardoso (2009), Maia-Vasconcelos (2016), Momberger (2014), Passeggi 

(2008; 2010), Vasconcelos (2011), Chartier (1999), El Far (2006), Fischer (2006), Freire 

(2005), Jouve (2002), Lajolo e Zilberman (1999), Manguel (1997), Martins (1997), Oliveira 

(2007), Petit (2013) e Silva (2009). Inicialmente, efetuamos uma análise horizontal dos dados 

que pautaram a construção de elementos unificadores para a análise. Em seguida, realizamos 

uma análise vertical e detalhada de cada narrativa de vida escrita.  

Os memorias de formação analisados são constituídos pela rememoração das 

trajetórias de vida e formação leitora de professoras em processo de formação inicial. As 
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colaboradoras registraram em suas narrativas autobiográficas escritas as recordações-

referências de práticas leitoras cultivadas em diferentes momentos de suas vidas, realizando 

um exercício de autoavaliação, autorreflexão e autoformação.  

Os memoriais de formação leitora revelaram uma cadeia de mudanças nas práticas 

de leitura dos sujeitos ao longo de suas vidas (infância, adolescência e vida adulta) que foi 

influenciada e estimulada pela relação dialógica com outros sujeitos: os familiares, os 

professores, os amigos e os vizinhos. Dentre esses sujeitos, as colaboradoras do estudo 

apontaram a mãe como a principal figura de estímulo a leitura. Vemos que as mães 

desempenham um papel fundamental na formação de leitores. Outro fato interessante que 

constatamos foi a voz da mãe na enunciação das locutoras quando elas se remetiam às 

recordações da mais terna infância. Muitas das lembranças que temos de nossa infância são 

formadas pelas narrativas de nossas mães e não propriamente das memórias de nossas 

vivências.  

O difícil acesso aos livros surgiu como uma questão latente. As locutoras 

revelaram que o acesso ao objeto livro ocorria por meio de visitas a bibliotecas, doações e 

empréstimos de parentes e amigos. O livro é um objeto cultural que ainda custa muito caro em 

nosso país, por isso, é necessário repensar em políticas públicas que mudem essa triste 

realidade e diminua as desigualdades sociais no que concerne ao fomento da leitura.  

Entendemos que o fato de um sujeito estar inserido em um contexto familiar com 

um escasso nível de escolaridade e um contexto socioeconômico menos favorecido não 

determinam seus hábitos de leitura. Eles podem ser retardados ou acelerados, mas não 

definidos. Mesmo os pais e responsáveis que não cultivam o habito da leitura por razões 

diversas, podem exercer grande influência na formação de leitores. Além disso, os próprios 

sujeitos enquanto protagonistas de sua história buscam constantemente caminhos que 

proporcionem seu desenvolvimento e promovam a sua autoformação. Eles tomam para si a 

missão de superar desafios, quebrar paradigmas, se aperfeiçoar na qualidade de pessoa e 

profissional, em um incessante movimento de ressignificação de si.   

Identificamos através da enunciação das locutoras que foram alunas da escola 

pública algumas lacunas no que tange à formação e à promoção da leitura no espaço escolar. 

Elas afirmaram que não havia a leitura de livros paradidáticos e as atividades de leitura eram 

restritas aos livros didáticos, outro problema de ordem social que merece grande atenção de 
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especialistas, estudiosos e autoridades governamentais. Constatamos que quando elas 

discorrem sobre esse assunto, a voz das professoras em processo de formação inicial fica 

latente. As locutoras tomam consciência de experiências positivas e negativas de seu passado 

por meio do conhecimento que possuem hoje e podem agir diferente no futuro na qualidade 

de profissionais.  

Mediante o nosso estudo, enxergamos outros limites e funções da leitura na vida 

dos sujeitos. Ela pode permear e fortalecer as relações afetivas e proporcionar um efeito 

reparador em momentos de dor e sofrimentos psíquicos e físicos, portanto é capaz de 

transformar toda uma história de vida.  

Ao longo das investigações e análises desse trabalho, outras reflexões e questões 

sugiram, mas não puderam ser respondidas dadas as especificidades do nosso estudo. Como 

mote para pesquisas futuras apontamos: a análise de narrativas autobiográficas de 

aprendizagem de leitura de alunos da escola pública; a análise do papel das mães na trajetória 

de vida e formação leitura dos filhos; a análise de narrativas autobiográficas sobre a dimensão 

reparadora da leitura em momentos de dor e sofrimento; a análise de narrativas 

autobiográficas acerca da leitura como instrumento de transformação de histórias de vida e a 

análise de narrativas autobiográficas a respeito da formação leitora dos alunos durante o curso 

de Letras e suas implicações no agir docente.  

Concluímos que por intermédio da escrita de suas narrativas autobiográficas, as 

alunas participantes desse estudo tomaram por meio de um diálogo interno a consciência do 

quê, como e do quanto a leitura é significativa em suas vidas no âmbito de sua vida pessoal e 

na profissional, podendo fazer novas projeções sobre seu projeto de vida e formação. 

Acreditamos que tal exercício linguístico-discursivo de autorreflexão, autoformação e 

autotransformação é fundamental no processo de formação de futuros professores de língua 

materna. É um jeito criativo, legitimamente acadêmico e multidisciplinar de formar e fazer 

refletir sobre as potencialidades e pontos a desenvolver dos sujeitos em suas vidas particulares 

e agentes formadores de leitores.  
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ANEXO A – MEMORIAIS DE FORMAÇÃO LEITORA 

 

MEMORIAL ALUNO UM (A1)  

 

 Sou apaixonada por leitura desde pequena, ela sempre foi minha válvula de 

escape pois vivenciei inúmeras desventuras, se posso assim chamar, e tenho certeza que por 

ter me mantido imersa num mundo de fantasia deixei as tragédias de lado e pude me 

concentrar em ser uma pessoa melhor ser me deixar afetar pelo exterior ruim.  

Lembro de pequena que minha mãe lia para mim um livro Pop-up da 

Chapeuzinho Vermelho, que embora eu tivesse medo do lobo ainda queria ouvir a história 

todos os dias. Minha família nunca teve dinheiro suficiente para tudo, como a maioria das 

outras famílias, por isso comprar roupas já era algo difícil, livros então eram artigos de luxo, 

então me contentava em passar horas na biblioteca da escola durante a infância e 

adolescência.   

 Minhas aulas de Português eram ótimas, sempre fui uma boa aluna, por isso 

adorava ir à escola, já chorei por acordar tarde e perder um dia de aula. Amava meus 

professores, mas infelizmente não tenho muitas lembranças de aulas de leitura de minha 

infância, só posso dizer com certeza que sempre senti uma imensa felicidade nas aulas. 

Meus familiares nunca tiveram muito interesse por livros, e isso provém de suas 

próprias criações, por isso não contava muito com eles para me incentivar. Minha mãe e 

minha avó costumavam ler alguns livros espíritas, e antes de conhecer mais sobre o 

espiritismo eu tinha medo dos livros pois achava que falavam sobre coisas do além e 

fantasmas, claro que já superei isso, mas na infância isso criou uma certa barreira entre nossas 

experiências literárias. Minha mãe sempre me apoiou em tudo, tinha certeza de que eu seria 

brilhante por isso sempre me incentivou a estudar em isso me ajudou muito, mas o que mais 

me aproximou dos estudos foram as dificuldades financeiras que permaneciam em nosso 

caminho, me fez perceber que eu não queria aquela vida para mim. 

Como adolescente meu interesse por leitura só fez crescer, passava horas na 

biblioteca e alugava todos os tipos de livro, lembro de ler “Os 13 porquês” – Livro que deu 

origem à série “As treze razões do porquê” da Netflix – aos 15 anos, esse livro realmente me 

marcou e ao vê-lo sendo representado cinematograficamente anos depois me lembrou daquele 

meu tempo de rato de biblioteca. Lembro de alugar desde clássicos como “Alice no País das 
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Maravilhas” e “Senhora” até livros menos conhecidos como “Sendo Nikki” escrito por Meg 

Cabot, sempre fui uma pessoa eclética para livros, músicas, quase tudo na verdade. 

Minhas aulas de Literatura na escola eram incríveis, como estudei em escola 

pública nós não tínhamos obras específicas para ler como em outras escolas, líamos 

basicamente o que nos era passado pelo professor no livro didático, uma mistura de contos, 

poemas, trechos de romances, entre outros, então se dependesse da escola para nos fazer ler 

uma obra nunca leríamos. Mesmo sem ter uma obra definida para ler na escola as aulas de 

Literatura sempre foram maravilhosas, acho que só tive muita sorte em ter professores 

dedicados e dispostos a inovar e trazer textos novos e diferentes para a sala e isso contribuiu 

muito para o interesse da turma. 

Fui a primeira de muitas gerações a entrar em uma universidade pública, a 

primeira a entrar em qualquer universidade na verdade, e isso gerou muita pressão em mim, 

saber que minha família conta com meu sucesso. Mas posso dizer que como sempre trabalhei 

e só agora pude colher os frutos, meu interesse por leitura só fez crescer. Durante a graduação 

me deparei com momentos de fraqueza ao ter que ler alguns clássicos como “O guarani” e 

“Iracema”, realmente não aprecio muito a literatura indianista, e isso me afetou, mas tive que 

entender que nem sempre podemos ler o que gostamos e que temos que estar abertos a novas 

experiências. Claro que tive leituras proveitosas em inúmeras disciplinas, como “O diário de 

Marta” que li em Literatura Brasileira II, foi uma disciplina muito boa voltada para o 

feminismo e a figura da mulher. Posso dizer com toda certeza que o curso de Letras, 

juntamente com meu amadurecimento e mudança de vida, melhorou o meu hábito de leitura, 

simplesmente não consigo para de ler, e creio que por ter sido privada de tanto na minha 

infância e adolescência me tornei uma consumista de livros, compro vários livros todos os 

meses, sou praticamente cliente Vip da Saraiva, mas só da Saraiva.com onde os livros são 

muito mais baratos.  

Leio sempre livros físicos, não troco um bom livro impresso por um PDF de 

forma alguma, meu marido (outro louco por livros) e eu temos uma coleção pessoal de quase 

200 livros, coleção essa que aumenta todos os meses e posso dizer com orgulho que lemos 

quase todos eles.  

Tive algumas experiências negativas com leitura, li “O Presidente Negro” do 

Monteiro lobato e foi trágico, uma leitura absurda que deveria ser banida de nossa sociedade. 

Eu tenho a mania de passar a noite inteira lendo, perco a noção do tempo, e quando morava 

com minha avó – uma senhora muito controladora – ela me pegava lendo umas 5 horas da 
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manhã e eu ouvia todos os tipos de reclamações possíveis só por estar lendo há tanto tempo e 

isso me magoou muito.  

Amo ler de tudo, como citei mais acima, sou uma pessoa bem eclética e gosto de 

ler de tudo mesmo, “Guerra dos tronos”, todos os livros da Marian Keyes – vários romances – 

livros de ficção científica, literatura brasileira, poemas, contos, peças, muitas coisas.  

Lembro que uma certa vez eu estava sentada no ônibus lendo um Spin-off da série 

“A seleção” então um garoto na cadeira atrás de mim me cutucou e veio me dizer que estava 

lendo o segundo livro da série e assim engajamos uma conversa por todo o caminho falando 

sobre os livros, o que mais gostávamos de ler e compartilhando dicas de leitura. 

Os livros que mais me marcaram foram “A casa das orquídeas”, “Serial Killers – 

Made in Brazil” – amo livros com perfis psicológicos e seriais killers, penso em fazer 

psicologia quando terminar letras – “O divórcio dos meus sonhos” – Foi o primeiro livro que 

comprei com meu dinheiro, emocionante! – e por fim “Menina Má” um livro bem dark que 

me envolveu do início até o fim.  

Por fim posso concluir que a leitura é uma grande parte de minha vida, faz parte 

de quem eu sou, e sou eternamente grata por ter encontrado um parceiro que compartilha 

desse amor. Minha mãe e meus professores foram essenciais para que eu amasse a leitura e 

até mesmo o ambiente hostil em que cresci meu ajudou para que eu conhecesse meu caminho 

e minha verdadeira paixão pela leitura. 

 

MEMORIAL ALUNO DOIS (A2)  

 

Minha memória mais antiga envolvendo o universo das letras e palavras talvez 

sejam as noites em que eu estava com crises de alergia e minha mãe sentava ao meu lado e lia 

noite adentro. Eu não conseguia respirar propriamente e minha mãe não conseguia dormir por 

não querer me deixar sozinha e doente. Ela, então, me sentava na cama, pegava a máquina de 

aerossol e começava a me contar histórias, mesmo quando o barulho era alto demais para 

ouvir qualquer coisa. Eram histórias dessas de coleção que vendem nas feiras de livros das 

escolas. Ela lia as coleções inteiras e, quando as coleções acabavam, ela inventava as 

histórias, eu como protagonista, e as contava até que eu melhorasse ou caísse no sono. 

A leitura passou a ter essa importância para mim: uma conexão com a pessoa que 

eu mais amo nessa vida. Minha mãe veio de uma família de 9 irmãos. Meus avós só sabiam 

assinar o nome. A maioria de seus irmãos não terminou o Ensino Fundamental. Em nenhum 
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momento ela teve incentivo à leitura ou acesso aos livros, então ler não era algo que a 

apetecia. Mas mesmo assim ela sentava ao meu lado e lia durante horas à fio, até que eu 

estivesse me sentindo melhor. 

Mas a leitura foi (e é) importante para mim pois funcionou como um alívio. Em 

um momento de dor e desespero, a leitura foi um alívio, e isso se tornou algo recorrente em 

toda a minha vida. Se algo me incomodava ou me deixava triste ou me estressava era 

esquecido quando eu pegava um livro, seja qual fosse. Durante algumas horas, nada mais 

importava a não ser eu e o livro. E isso se estendeu durante toda a minha vida, até hoje, nos 

meus 20 anos de idade. 

Essas leituras da madrugada me levaram a desejar lê-las eu mesma e escrever 

minhas próprias histórias. No entanto, eu era muito pequena e não sabia ler ou escrever. 

Mesmo com meus desejos claros de aprender, a escola não queria me avançar na turma e eu 

continuei sem saber ler e escrever. Mas isso não impediu minhas aventuras inventivas. Eu 

costumava pegar cadernos e agendas velhas e rabiscar nas linhas como se estivesse 

escrevendo. Quando meu pai me visitava todo mês, eu contava minhas histórias “escritas” 

para ele e para minha mãe também. 

Logo eles perceberam que meu negócio era mesmo a leitura e, quando eu 

finalmente aprendi a ler, eles passaram a me dar livros de presente no meu aniversário e no 

Natal. E eu passava horas e dias lendo os livros. Lia até quando não podia lê-los, como na 

hora das aulas de Matemática. Uma vez eu passei a tarde toda lendo quando eu deveria estar 

estudando para a prova de Física. No outro dia, zerei a prova e minha mãe ficou furiosa, 

passando a desaprovar meus hábitos de leitura. Tive de ler clandestinamente por um tempo. 

Na escola, as aulas de Literatura eram minhas preferidas de todas. Devo ter sido a 

única a ler todos os 8 paradidáticos do ano. Essa paixão me levou ao curso de Letras, um tanto 

desaprovado por maus pais, mas que hoje é o que mais me faz feliz. 

Depois que eu aprendi a ler, a leitura foi pouco a pouco tomando espaço na minha 

vida, até se tornar uma parte fundamental da minha formação. Começou com livros pequenos 

e pouco interessantes, apenas um ou dois livros por mês. Nessa época, a leitura ainda tinha de 

dividir espaço com a televisão, algo que não era muito justo. Minha mãe também tinha parado 

de ler para mim, então a leitura passou a ser uma atividade solitária, o que também não 

contribuía muito para competir com a televisão. 

Mas o mais bizarro de tudo foi que foi justamente a televisão que me fez assumir 

uma postura mais leitora: Quando eu tinha 12 para 13 anos, assisti na televisão o filme do 
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Crepúsculo. Encantada com aquele universo de vampiros que brilham no sol, decidi que 

queria mais, então fui atrás dos livros. Lembro que pedi os livros emprestados a uma amiga 

numa sexta-feira e os devolvi na terça. A partir daí foi um caminho sem volta. 

Dos meus 13 aos meus 18 anos entrei numa escalada de leitura até chegar a um 

ritmo voraz. Eu li todas essas séries adolescentes e passei a ler grandes clássicos também. A 

cada ano que passava eu lia mais e mais. Até mesmo os paradidáticos da escola eu lia, algo 

inconcebível para um adolescente. E quando eu consegui passar do meu grande desafio, um 

livro chamado A hospedeira de quase 600 páginas, o limite para mim se tornou o céu. 

As aulas de Literatura eram as minhas favoritas de todas. Quando eu estava lá era 

realmente como se sentir em casa. E até quando as aulas acabavam eu não conseguia sair 

inteiramente da aula. Eu passava meus dias inteiros da escola lendo, fosse o que fosse. 

Nenhuma Matemática, nenhuma Química ou Física, nenhum número me interessava, apenas 

letras impressas de um livro. E assim eu cheguei ao meu ápice de leitura, em que todos os 

momentos do meu dia eram dedicados ao simples ato de ler. 

Algumas pessoas (minha mãe inclusa no pacote) me diziam que esse meu hábito 

de leitura não deveria ser inteiramente saudável, mas eu nunca liguei muito. Eu era e sou 

apaixonada por leitura e fazer aquilo que você gosta (ama!) não deve ser ruim. A leitura é 

uma parte importante para mim, tão importante que acabou por se tornar minha escolha de 

profissão. Eu simplesmente não vivo sem literatura. 

Meus hábitos de leitura mudaram de forma drástica a partir do momento que eu 

ingressei na universidade. O ponto mais marcante talvez tenha sido a perca da minha 

voracidade como leitora. Quando adolescente, eu lia tanto, mais tanto que chegava a ser de 

certa forma bizarro. Era uma média de um livro por semana. Li tudo que podia, desde a 

literatura moderna, passando pela literatura canonizada até a literatura marginal. 

No entanto, esse ritmo caótico desacelerou bruscamente na universidade, algo 

como um freio acionado repentinamente para parar um carro em alta velocidade. E isso 

começou quando me foi introduzido o conceito de leitura crítica logo na primeira cadeira que 

eu frequentei. A partir deste momento, entendi que a leitura não se trata apenas de juntar as 

palavras e delas depreender um sentido superficial. A leitura é muito mais que isso. Existem 

vários níveis de compreensão de um texto e eu com minha bruta velocidade estava permitindo 

que todo um universo de compreensão passasse batido por mim. Passei, então, a ler mais 

devagar um livro, a ler de forma diferente. 
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A princípio essa nova forma de leitura me decepcionou bastante. Não só eu estava 

demorando tempo a mais para ler um livro (entender a história passou a ser bem difícil para 

mim) como também se tornou uma atividade muito exaustiva para mim. E, somado a tudo 

isso, ainda tinha a questão do formato do livro. Nunca fui fã de livros em formato digital, 

sempre preferindo o bom e velho papel na mão, mas passei a ter de utilizá-los por muitas 

vezes não ter muito dinheiro para gastar em livros, a situação de todo estudante. 

Enfim, resumindo toda essa lista de reclamações, a leitura passou a ser uma 

atividade enfadonha para mim, chegando ao ponto em que minhas leituras se resumiam aos 

textos teóricos propostos pelos professores das cadeiras. Minha paixão tinha quase que 

desaparecido da minha vivência. 

Mas aos poucos eu comecei a reverter esse quadro. Sempre que eu parava para 

refletir sobre minhas leituras, me incomodava o fato de que eu não estava lendo o que eu 

queria, apenas o que era obrigado, e eu não creio que a leitura deva ser uma atividade imposta 

a ninguém. E, se eu não acreditava em tal imposição, por que eu estava fazendo aquilo 

comigo mesma? A partir desse ponto eu passei a tentar ver a leitura com a mesma magia que 

eu via algum tempo antes. 

E uma pessoa, ou melhor, uma professora, me fez recobrar a consciência a 

respeito disso. Nas aulas da cadeira dessa professora eu comecei a perceber que é possível 

fazer uma leitura apaixonada de um texto, mas ao mesmo tempo estudá-lo de forma crítica. 

Através do livro “Os sentidos do texto”, aprendi que era possível atingir os níveis mais 

profundos de um texto, mas sem perder toda a mágica de uma leitura mais inicial.  

A partir desse novo horizonte, o gosto de ler voltou para mais perto de mim. Aos 

poucos a leitura por prazer voltou para meu dia a dia e coisas que eu havia deixado de ler, 

como revistas e best sellers, voltaram para as minhas listas de leitura. Até mesmo livros 

teóricos passaram a ser lidos por prazer, não por uma mera obrigatoriedade. Apenas uma 

coisa eu ainda não posso aceitar: livros digitais. Até faço uso deles em raras ocasiões, mas, 

para mim, nada vai superar a sensação do peso de um livro em minhas mãos. 

 

MEMORIAL ALUNO TRÊS (A3)  

 

Durante minha infância, só tive contato com a leitura quando comecei a frequentar 

a escola, até lá eu era incentivada pelos meus pais apenas a desenhar e pintar, eles sempre 
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compravam lápis de cor e canetinhas, o que já era um avanço considerando que eles não 

tinham o costume de ler e estudar, em razão da pouca escolaridade. 

Nas primeiras séries na escola onde eu estudava os alunos já eram estimulados a 

lerem, havia uma disciplina na qual os alunos do Ensino Fundamental tinham que ser um 

livro, de literatura infantil, escolhido pela escola, durante um bimestre e depois tinha uma 

prova de interpretação textual daquele livro, eu sempre continuava lendo os livros mesmo 

depois que a prova passava.  

Tive dificuldades para aprender a ler, haja vista que a escola onde fiz a 

alfabetização era pequena, sem estrutura e sem professores motivados. Só havia uma turma na 

escola inteira, e nem era uma escola de verdade, era uma casa grande onde uma senhora e 

uma moça davam aula para um pequeno grupo de crianças, menos de dez. 

Assim, quando cheguei na primeira série do Fundamental ainda não sabia ler, mas 

aprendi muito rápido, dada a precária formação, mas ainda formação, que recebi na 

alfabetização e o melhor nível da escola nova. Era nessa escola que havia a disciplina de 

leitura de livros infantis.  

Em casa eu não lia pelos motivos já ditos, meus pais não tinham o hábito, 

contudo, eles me ajudavam na tarefa de casa, isso nunca negaram, meu pai me ajudava com 

matemática e minha mãe com português e outras matérias da área de humanas, contudo, pela 

baixa escolaridade, até minhas tarefas do Fundamental I geravam dúvidas neles, às vezes, 

então eles chamavam a filha do vizinho para me ajudar, pois ela era adolescente e frequentava 

a escola, ou seja, estava a algumas séries na minha frente e sabia os conteúdos. Eu adorava ir 

para a casa dela, haja vista que como ela tinha muitos brinquedos, mas não os usava, eu 

brincava com todos. 

Quando eu já estava no Fundamental II ganhei meu primeiro computador e certo 

dia resolvi ler um livro que estava no blog de uma amiga. Foi a partir disso que me interessei 

pela leitura, o nome desse livro é “Penélope” e ele está marcado para sempre na minha 

memória como o livro o qual me fez ver como a literatura é maravilhosa.  

Certo dia fui pedir dinheiro para o meu pai para comprar livros e ele, que não 

sabia quais tipos de livros eu queria, me disse para ir ler a Bíblia. Achei aquilo um absurdo, 

nunca acreditei com firmeza na existência de Deus e me dizer para ir ler um livro cheio de 

dogmas, regras sem coerência, costumes descabidos e comentários injustificáveis pareceu um 

atentado contra minha inteligência e capacidade, porém, não desanimei, lia livros da 

biblioteca da escola, pedia emprestado de amigas ou baixava na internet. 
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Atualmente, meus pais leem inúmeros livros ligados à igreja a qual eles 

frequentam, e eu leio os da faculdade e outros baixados da internet, emprestados de amigas ou 

ganhos. Depois que entrei na faculdade de Letras passei a gostar mais de clássicos da 

Literatura Brasileira.  

 Durante minha adolescência, na escola, eu não era muito incentivada a ler. Não 

havia um projeto fortemente difundido na escola, no qual a importância da leitura fosse 

comentada. Além disso, era raro os professores de Literatura e menos ainda os de outras áreas 

pedirem aos alunos para lerem, só houve uma tentativa de uma das minhas professoras do 

segundo ano, a docente pediu aos estudantes para lerem “Uma noite na taberna” para, 

posteriormente, fazer um trabalho. Todavia, meus colegas e eu tivemos muita dificuldade com 

a linguagem do livro e ninguém conseguiu avançar nos capítulos. 

Nessa escola que estudei, durante o Ensino Médio, o Adauto Bezerra, o ENEM 

recebia muita atenção, em razão disso a leitura de livros era substituída por inúmeras listas de 

resolução de exercícios, laboratórios de redação e as aulas voltadas, no geral, para exatas, 

biológicas e humanas, a área da linguagem era deixada de lado.   

Em contrapartida, apesar dessa falta de incentivo, eu alugava livros na biblioteca 

ou pediu emprestado de amigas. Uma série de livros a qual me marcou durante minha 

adolescência foi a série “Os instrumentos mortais”, em inglês a sigla é TMI, pois foi a 

primeira série que consegui ler e ela quebrou um estereótipo o qual eu tinha contra séries de 

livros, eu julgava como cansativa e enfadonha uma leitura de um mesmo assunto ou tema por 

vários livros seguidos, contudo, quando terminei de ler TMI percebi que estava enganada. 

Além disso, meus amigos também tornaram essa série especial, dadas as conversas rotineiras 

que tínhamos sobre aquele tema que só eles e eu entendíamos, era algo especial só nosso.  

Na graduação passei a ler menos por fruição, como no Ensino Médio, haja vista a 

grande quantidade de leituras obrigatórias da faculdade consumindo o meu tempo, uma prova 

disso é que já estou no terceiro semestre e ainda não tive tempo para ler os livros da lista que 

fiz no primeiro.  

No primeiro semestre a professora de “Teoria da Literatura I” passou um 

seminário para cada aluno falar sobre gêneros literários, foi nesse período que elaborei a lista 

citada anteriormente, baseada nas obras explanadas pelos meus colegas. O primeiro livro da 

lista que li foi “O retrato de Dorian Gray”, pois já havia assistido o filme duas vezes e ganhei 

o livro, contudo, não gostei da obra e abandonei antes de terminar de ler.  
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No segundo semestre essa mesma professora passou, por coincidência, a leitura de 

um dos livros que estava na minha lista, o “Cem anos de solidão”. Essa obra não foi, para 

mim, uma mera nota de trabalho, mas sim uma leitura maravilhosa, na qual, apesar do tema 

tratado ser triste e delicado, a solidão, o livro aborda o assunto muito bem, mostrando esse 

sentimento de diversas maneiras diferentes, até mesmo por um viés cômico.  

Além de “Cem anos de solidão” e “O retrato de Dorian Gray” aquele seminário do 

primeiro semestre me apresentou Edgar Allan Poe, um grande contista norte-americano, 

considerado o pai da teoria do conto. Fiquei encarregada de apresentar o conto “O barril de 

amontillado” no seminário, não sabia da existência desse conto, nem do autor, foi por 

indicação de uma amiga que escolhi esse conto. Provavelmente, o fato de eu ter sido a 

encarregada de estudar e dar a aula sobre esse tema contribuiu para minha admiração a esse 

autor, contudo, não se pode negar o valor de suas obras, as inteligentes tramas e estratégias 

utilizadas pelo autor para elaborar obras capazes de seduzir até quem não goste dos temas 

terror, escuridão, drama e assassinato, muito presentes em suas obras. 

Antes eu pretendia procurar outros contos do Poe na internet, cheguei a ler “O 

gato preto” e “A carta roubada”, além de o poema “ O corvo”. Contudo, não gosto de ler em 

telas, prefiro livros físicos, pois as telas me dão a sensação de cansaço na vista, além disso, o 

ideal é que sejam livros com as páginas amarelas, pois as brancas me dão a mesma sensação 

das telas, assim, adiei minha busca por mais poemas do Poe, até que ganhei um livro com 

inúmeros poemas dele e agora só falta o tempo para ler. A grande quantidade de leituras 

obrigatórias da faculdade consomem boa parte do meu tempo. 

Hoje, meu curso é o meu maior incentivador para ler, nele aprendi a importância 

dos clássicos e das novas literaturas, além disso, tive contato com obras que antes não notava, 

como a literatura de cordel e os sonetos.   

 

MEMORIAL ALUNO QUATRO (A4)  

 

Sou uma estudante que veio de escola pública e na minha época nós não tínhamos 

os livros paradidáticos. Lembro-me de ler para a escola somente os textos que respondiam as 

questões propostas. Não lembro exatamente quando comecei a ler por diversão, lembro de ver 

meu pai lendo qualquer coisa desde revistas à livros espíritas (sendo que ele nunca foi 
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religioso). Penso que a minha curiosidade em ver o que ele tanto lia me motivou a ler 

também.  

Nós não tínhamos condições financeiras para comprar livros, revistas ou qualquer 

outro tipo de material com essa finalidade educativa, então sempre pedíamos emprestado, 

algumas pessoas nos doavam livros por tanto nos ver lendo. Tinha uma amiga que tinha a 

assinatura da revista “Turma da Mônica” ela sempre me emprestava alguns exemplares. 

Como eu lia muito, as pessoas que me viam passaram a me indicar livros, a mãe de uma 

colega me deu para ler “Poliana” e assim que acabei me emprestou “Poliana Moça”, foi um 

dos primeiros romances que li, depois li “A Moreninha”. Na casa de uma tia achei “O mundo 

de Sofia”, uma leitura bem complexa, pelo menos achei na época que li.  

Com esse novo mundo de leitura introduzido fui vendo o que gostava e o que não 

gostava de ler, confesso que não gosto muito de romances, prefiro histórias mais 

movimentadas e com muitos diálogos, não gosto muito de descrições longas, sofri um pouco 

para ler “Helena”, Machado de Assis, descreve demais a casa da fazenda.  

Da minha adolescência o que mais me marcou foram os livros do Harry Potter, 

era o que todo mundo lia, todos comentavam, consegui ler graças a uma prima que os possuía 

e me emprestava, costumava devorar os livros, lia com rapidez, pois tinha que os devolver 

logo também.  

Bem nessa época entraram na minha vida os livros que o vestibular exigia aí 

realmente comecei a ler por “obrigação”, dando mais ênfase a clássicos como: “Senhora”, ” A 

luneta mágica”, “Iracema” entre outros. Hoje confesso que leio pouco livros, uma grande 

ironia para quem faz Letras, mas estou lendo mais livros voltados para as disciplinas, pouca 

literatura, o que pretendo mudar até o fim do ano. 

 

MEMORIAL ALUNO 5 (A5)  

 

Lembro-me que sempre recebi o incentivo à leitura, pois meus familiares possuem 

o hábito de ler. Então, desde cedo, tive contato com essa prática, já que minha mãe costumava 

ler livros infantis para mim, até que eu dormisse. Apesar disso, meus parentes nunca me 

obrigaram a ler ou a seguir determinados hábitos de leitura, tudo ocorreu de forma natural. 
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Com o tempo, comecei a ter meus próprios hábitos de leitura, após observar os costumes de 

leitura dos meus familiares. 

Além disso, durante o período escolar, sempre tive o incentivo dos meus 

professores, principalmente durante as recomendações dos paradidáticos. Porém, em 

determinada série do Ensino Fundamental, meu colégio parou de utilizar paradidáticos, sem 

motivo aparente e isso surgiu como um momentâneo desestímulo para a turma. Outro fator 

que contribuiu para a minha formação leitora foi o estímulo que recebi da minha mãe, pois ela 

sempre se esforçava para comprar diversos livros para mim, além de gibis e revistas de 

curiosidades relacionadas à Ciências. Assim, sempre tive um leitura bem diversificada e essa 

característica está em meus hábitos até hoje. 

Durante a minha adolescência, as leituras que eu mais gostava estavam 

relacionadas à curiosidades científicas ou poemas e uma das revistas que eu mais costumava 

ler era a Super Interessante. Dessa maneira, entendo que as minhas leituras durante a infância 

e a adolescência influenciaram as minhas opções de leitura e, por isso, até hoje prefiro livros 

que estejam relacionados à questões da realidade, ao cotidiano, ou seja, leituras de ficção não 

estão entre as minhas preferências. Assim, um dos livros que mais chamaram a minha atenção 

foi o Diário de Anne Frank, pois ele traz relatos muito contundentes de uma triste realidade e 

me faz ter diversas reflexões. 

Durante o Ensino Médio, estive afastada dos meus hábitos de leitura, pois me 

dedicava quase que inteiramente à preparação para o vestibular. Porém, o que não me deixava 

totalmente afastada do mundo da leitura eram as minhas aulas de Literatura, pois minha 

professora sempre trazia muitos exemplos de livros e poemas, trabalhava com eles em sala de 

aula e isso nos incentivava muito e nos atraia à aula e ao mundo das letras.  

Após a entrada no curso de Letras, meus hábitos de leitura mudaram 

consideravelmente. Os professores da graduação estão constantemente indicando livros de 

autores importantes e, por isso, minha “carga de leitura” tem aumentado a cada semestre no 

curso. Assim, passo mais tempo realizando leituras que o curso propõe e que são essenciais 

para a minha formação. Por fim, continuo sendo muito influenciada por meus familiares, que 

sempre me apoiam no curso de Letras, me indicam leituras e me presenteiam com diversos 

livros. 


