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1. Introdução

A escrita permite guardar memórias, que por meio da atividade de leitura, tornam-se tão
presentes, que parecem causar no leitor uma sensação real de volta ao tempo, um resgate do que
se era, na ânsia de compreender o que se é. Ou, no caso deste trabalho, resgatar, na materialidade
discursiva de escritas autobiográficas, histórias de acesso à leitura, isto é, a memória, histórias de
leitores que tiveram sua trajetória traçada em práticas de letramento.

Essas memórias uma vez registradas, guardadas por/na escrita, permite-nos contemplar o
posicionamento ideológico da época na qual a cultura escrita fora pensada e praticada, dessa
forma pode ser a escrita, além de uma das possibilidades de armazenamento de nossa memória
(Le Goff, 1990, p. 426),

[...] não apenas um procedimento destinado a fixar a palavra, um meio de
expressão permanente, mas também dá acesso direto ao mundo das ideias,
reproduz bem a linguagem articulada, permite ainda apreender o
pensamento e fazê-lo atravessar o tempo e o espaço. Por isso a história da
escrita se identifica com a história dos avanços do espírito humano
(Higounet, 2003, p. 10).

“A escrita teve por missão conjurar contra a fatalidade da perda” (Chartier, 2007, p. 9), o
que se pôde guardar é por causa da fixação da linguagem obtida por meio da escrita, pois ela tem
por função imobilizar a linguagem e guardar a memória, uma vez que “o medo do esquecimento
obcecou as sociedades”, pois “para dominar sua inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os
traços do passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos e todos os textos que não
deveriam desaparecer” (Chartier, 2007, p. 9).

Diante disso, adotamos aqui uma definição proposta por Langeli (1978) apud Castillo
Gómez (2003, p. 95) na qual a escrita

[...] significa un universo, y no sólo un instrumento, comunicativo,
cognoscitivo, expresivo; un punto de intersección entre lo individual y lo
colectivo; un sistema de signos y de normas, su apropiación y su uso
(activo y pasivo); el acto del escribir y su producto, tanto en la cualidad
técnico-material como en la cualidad de texto (contenido y estructura).

Verifica-se nessa citação uma concepção de escrita que contempla todos os seus matizes.
Uma visão ampla que engloba desde aspectos tecnológicos a sócio-culturais e comunicativos. A
partir disso, podemos definir o que se deve estudar e analisar ao se propor um trabalho dentro da
perspectiva da cultura escrita, forma específica de história cultural, que tem por objetivo
interpretar as práticas sociais de escrever e ler (Castillo Gómez, 2003). Partindo dessa
perspectiva, por nós aqui adotada, uma das possibilidades de investigação é “reconstruir os usos e
o significado da escrita em uma dada sociedade em um dado momento da história ou no decorrer
do tempo”.
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A fim de “reconstruir” os usos e as memórias dos sujeitos leitores, analisamos
autobiografias, gênero discursivo escrito que consideramos ter por função “imortalizar” histórias,
como bem afirma Castillo Gómez (2004), em seu texto - ‘La biblioteca interior’ – que “las
diversas maneras en las que se puede afrontar la reconstrucción histórica de las prácticas de la
lectura, una de ellas es la que trata de hacerlo a partir del estatuto dado a los libros y al acto de
leer en los escritos auto biográficos.”

A produção escrita do gênero aqui em tela foi desenvolvida na oficina intitulada – Minhas
memórias de leitor, atividade de leitura e produção de texto, inserida no projeto didático
‘Oficinas de lingua(gem): produção artística e textual’. Na oficina, os alunos foram levados a
produzir autobiografia e a confeccionar uma capa para o gênero proposto. Para a produção das
atividades, partimos da noção de gênero discursivo proposta por Bakhtin (2003) e pela noção de
letramentos múltiplos, por Rojo (2009). As oficinas são resultantes da parceria entre a Escola
Estadual Watson Clementino Gusmão e Silva, localizada na cidade de Delmiro Gouveia (AL), e
o Subprojeto do PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) / CAPES – Letras
UFAL / Campus do Sertão, que teve por objetivo elevar a competência comunicativa dos alunos
do ensino fundamental e médio da escola parceira, levando-os a vivenciar práticas efetivas de
letramentos.

Conforme Orlandi (2008), em sua perspectiva discursiva, na reflexão sobre a leitura, ao
afirmar que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história, nossa pesquisa se volta
também a investigar, por meio das produções autobiográficas, histórias de leituras dos alunos da
escola parceira. Nelas buscamos a história de acesso à leitura, os modos de ler, o que ler, ao gosto
pela leitura dos alunos, resgatando, assim, em suas auto-memórias suas atividades linguageiras,
mas também a sua realidade de vida, a sua realidade de vida lembrada.

2. Das práticas de letramentos: autobiografia e história de leitores e de vida

Um dos objetivos centrais do ensino de língua portuguesa é elevar a competência
comunicativa dos alunos, seja na aplicação de um programa de ensino que comtemple as
múltiplas facetas da língua, em seus diversos contextos de uso, seja no desenvolvimento de
projetos que contribuam para a elevação do nível de leitura e escrita dos discentes da educação
básica.

É preciso proporcionar a entrada e a permanência na escola de um trabalho voltado aos
gêneros discursivos das mais diversas esferas de atividade humana: escolar, científica, artística,
política, jornalística, cotidiana, publicitária a fim de tornar o ensino de língua materna mais
situado e significativo, levando os alunos a um melhor desempenho nas práticas de leitura e
escrita. Quanto a esses propósitos didáticos de acesso a uma diversidade de gêneros, Rojo (2009,
p. 115) afirma que

[...] o papel da escola na contemporaneidade seria o de colocar em
diálogo – não isento de conflitos, polifônicos em termos bakhtinianos – os
textos/enunciados/discursos das diversas culturas locais com as culturas
valorizadas, cosmopolitas, patrimoniais, das quais é guardiã, não para
servir à cultura global, mas para criar coligações contra-hegemônicas,
para translocalizar lutas sociais. Como gosto de dizer, para transformar
patrimônios em fratrimônios. Nesse sentido, a escola pode formar um
cidadão flexível, democrático e protagonista, que seja multicultural em
sua cultura e poliglota em sua língua.
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Assim, como se verifica, o ensino de língua portuguesa, deve promover um trabalho que
contemple escrita e leitura como práticas sociais. No entanto, essa perspectiva carece de que a
escola promova, incentive a propagação de uma política educacional linguística, que possa
conceber a língua como um elemento vivo, diverso, multifacetado, heterogêneo, que leve às salas
de aula uma proposta de educação linguística, responsável por tornar os alunos mais competentes
no uso da língua. O que se deve ensinar não é a língua, mas usos da língua. Nesse sentido, é
preciso adotar uma concepção de língua como prática social que, conforme Marcuschi (2008, p.
61), a língua é

[...] um sistema de práticas cognitivas abertas, flexíveis, criativas e
indeterminadas quanto à informação ou estrutura. De outro ponto de vista,
pode-se dizer que a língua é um sistema de práticas sociais e históricas
sensíveis à realidade sobre a qual atua, sendo-lhe parcialmente prévio e
parcialmente dependente desse contexto em que se situa. Em suma, a
língua é um sistema de práticas com o qual os falantes/ouvintes
(escritores/leitores) agem e expressam suas intenções com ações
adequadas aos objetivos em cada circunstância, mas não construindo tudo
como se fosse uma pressão externa pura e simples.

Nesse sentido, ratificamos que a escola deve abrir as portas, embora já venha acontecendo
em algumas instituições de ensino, a propostas de letramento, que para Soares (2003, p. 47) é o
“estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas
sociais que usam a escrita”. Associamos a essa proposta as ideias apresentadas por Rojo (2009, p.
108) que, em relação à escola, afirma ser

Um dos objetivos principais [...] possibilitar que seus alunos possam
participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita
(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e
democrática. Para fazê-lo, é preciso que a educação linguística leve em
conta hoje, de maneira ética e democrática: os multiletramentos ou
letramentos múltiplos, os letramentos multissemióticos, os
letramentos críticos e protagonistas. (grifos nossos)

Ancorados nessas propostas teórico-metodológicas, o Subprojeto do PIBID / CAPES –
Letras UFAL / Campus do Sertão possibilitou aos alunos da escola parceira a participação em
várias práticas sociais de leitura e de escrita. Nas ‘Oficinas de lingua(gem): produção artística e
textual’, ocorridas no segundo semestre de 2013, no Espaço de leitura Severino de Souza Neto1,
os alunos do ensino fundamental e médio, em torno de 35 alunos, leram/produziram contos,
anúncios classificados, folhetos turísticos, cartas pessoais, debate regrado público e
autobiografia.

Para a análise neste artigo, apresentamos 10 produções de autobiografia, com o objetivo de
“relembrar” as memórias de leitura e de vida de alguns alunos envolvidos nas oficinas, mas

1 Este espaço fora cedido pela escola. Nele o PIBID – Letras UFAL / Campus do Sertão, tornou-o local reservado às
produções artísticas e textuais da unidade de ensino. O nome dado ao espaço foi uma homenagem ao poeta Severino
de Souza Neto, paraibano, mas morador há vários anos na cidade de Delmiro Gouveia/AL.
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pusemos em anexo apenas 6 produções, 5 por abordarem especificamente as memórias de leitor e
1, por não finalizar a produção textual, como veremos a seguir.

2.1 Autobiografia na escola: história(s) de leitores e de vida

Os textos tidos por ficcionais são responsáveis por levar os leitores a conhecerem mundos,
muitas vezes, do imaginário. No entanto, essas mesmas produções de ficção podem levar os
leitores a momentos, mundos, realidades pretéritas.  Autobiografias, memórias, diários permitem
acessar, por meio da conservação da escrita, modos e maneiras de viver, de conviver em
sociedade, como até mesmo a relação do homem com as práticas de leitura e de escrita.

Não é algo fácil identificar as fronteiras entre a ficção e a realidade. Segundo Viñao (1999,
p. 223), “¿dónde acaba en ellas la ficción y dónde empieza la realidad? ¿cómo se entremezclan
ambas en la memoria? ¿cuáles son los límites o indicadores a los que recurrir, en cada caso, para
dilucidar si nos hallamos ante una autobiografía novelada, más o menos imaginaria, o una novela
con elementos autobiográficos?”.

Essas produções textuais podem contribuir na conservação de memória(s) que para Pollak
(1992), seja ela individual ou coletiva é constituída pelos seguintes elementos: acontecimentos
vividos pessoalmente; acontecimentos “vividos de tabela”; pessoas, personagens; os lugares.
Esses elementos garantem a constituição da memória que pode ser assim definida:

i. A memória é seletiva;
ii. A memória é um fenômeno constituído social e individualmente;
iii. A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade.

Muito embora houvera oposições teóricas, em uma discussão anterior a de Pollak, sobre
memória, o sociólogo durkhemiano, Maurice Halbawchs, primeiro e principal estudioso das
relações entre memória e história pública, propôs, a nosso ver, uma noção de memória na qual há
o que denominamos de polifonia memorial, isto é, processo pelo qual o ato de recordar é
revestido por olhares-vozes dos outros para quem e por quem a memória se constitui, se integra.
Esse caráter polifônico da memória pode ser constado, por exemplo, quando Halbwachs (1990),
ao se referir a uma revisitação de uma cidade, afirma que sua lembrança seria somada à visão de
outras pessoas que por ali também passaram ou até mesmo por leituras que ele tenha feito.
Assim, na constituição dessas lembranças, vê-se que as várias pessoas o fizeram enxergar
diferentes pontos de vista diante do objeto. Afirma Halbwachs (1990, p. 26)

Mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas
pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós
estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em
realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens
estejam lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre
conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem.

Esse tom memorialístico de coletividade e de seletividade pode ser revisitado, revisto em
textos de caráter autobiográficos, ao se identificar o “resgate” de representações de mundo e/ou
imagens da vida e de acontecimentos do sujeito que lembra.

Os gêneros autobiográficos, em uma acepção mais clássica, proposta por Lejeune apud
Viñao (1999), são considerados como um “relato retrospectivo en prosa que una persona real
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hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual, y, en particular, en la
historia de su personalidade.”. No entanto essa acepção tem um posicionamento bastante restrito,
desconsidera, por exemplo, textos em verso. Assim sendo, podemos definir como gêneros
autobiográficos: memórias, testemunhos, autorretrato, diário, entrevista autobiografada, escritas
privadas, diários administrativos e institucionais e autobiografias (Viñao, 1999).

A partir da memória “revivida” pela escrita de gêneros autobiográficos, pela seleção dos
fatos e acontecimentos que constituem essa individualidade, dessas produções textuais interessa
verificar os silêncios e o que fora esquecido, como bem afirma Viñao (1999, p. 226), “de ahí
también que, junto a ello, en esta amalgama de recuerdos y ficción, de sensaciones e imaginación,
operen los silencios y olvidos, los disfraces y enmascaramientos.”.

Dentre as autobiografias produzidas, em análise neste artigo, os alunos buscaram “resgatar”
de suas memórias temas como: paixão, viagens, acidentes, aquisição de bens, leituras, escritas,
filmes, problemas pessoais e até coisas que não poderia ser explicitadas em uma autobiografia,
como fez ALN 6 (Aluno) (Anexo 6) que na atividade não escreveu praticamente nada. Segundo
bolsistas que aplicaram a oficina, ALN 6 disse não querer escrever sobre suas memórias, porque
não queria recuperá-las. Escreve apenas:

1 - O que eu vou viver no futuro2

Eu vou
(ALN 6)

E não dá prosseguimento ao texto. Dessa “simples” produção, verifica-se o quanto de silêncio e
mascaramento fica omisso. Além desse detalhe, enquanto maior parte das autobiografias
produzidas possuem capas coloridas, títulos e nomes de seus autores, na produção de ALN 6, só
consta o que foi transcrito em (1). Por isso a memória ser seletiva, como afirma Pollak (1992). A
memória guarda o que se quer e o que se pôde guardar. A ausência daqueles elementos
ilustrativos é um indício desse “disfarce” que ALN 6 deu a sua própria existência.

Em outros relatos, vê-se a recordação de problemas pessoais, como em (2), mágoas e
reconciliação em (3), e histórias de amor, em (4).

2 – O aniversário mais triste3

Meu aniversario de 6 anos, minha mãe estaria em são Paulo e ela tinha me prometido ligar na data marcada. Chegou as 7 horas da
noite, da data comemorativa estaria eu sentado na frente da minha casa esperando a ligação da minha mãe
Eu via as crianças se divertindo e eu la sentado esperando a ligação, foi então que chegou uma hora que eu Percebi que iria ligar e
fui dormir.
O aniversário mais triste.
(CMFM, 17 anos, ALN 7)

3 – O significado de amar
Eu sentia muitas dificuldades na minha vida familiar, meus pais se separaram logo após o meu nascimento, mas minha mãe
continuou morando na casa dos meus avós, meu pai e ela discutiam muito, até que ela foi morar em um sítio. (...)
Em um certo dia meu pai brigou comigo, usei palavras contrárias ao amor que eu sinto, no momento eu sentia odio, rancor, um
sentimento desprezivel , mas isso, ao longo da tarde na escola, me fez refletir, pensei comigo mesma, como poderia ter dito meras
palavras á qual não definio meus sentimentos.
(FSR, 17 anos, ALN 8)

4 – Amor inesquecível
Me apaixonei, exatamente por quem eu não queria me apaixonar.
Aquele moreno alto, bonito, com um sorriso encantador e um papo convincente. Eu morena bonita e cheia de charmes. Um
encantado pelo outro. (...)

2 Anexo 6.
3 Mantivemos a forma escrita pelos alunos.
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No dia 10 de Janeiro de 2011, ele foi em minha casa. Mas eu não tinha mais a esperança de namorar. Sem menos esperar ele me
pedi em namoro.
(GRSS, 18 anos, ALN 9)

Verificamos que os relatos autobiográficos são a oportunidade na qual os sujeitos podem se
encontrar com a escrita, podem no momento em que rememoram, no momento que escrevem
fazer uso de uma escrita de si, uma escrita, que segundo Foucault (1992, p. 132), “estaria na
ordem dos movimentos internos da alma; neste sentido, ela tem um papel muito próximo do da
confissão ao diretor, do qual Cassiano dirá, na linha da espiritualidade avagriana, que deve
revelar, sem excepção, todos os movimentos da alma (omns cogitationes).”. Embora Foucault
(1992) tenha buscado referir a escrita de si aos hypomnematas e às correspondências, através dos
documentos dos séculos I e II, percebemos que pelo fato de os relatos autobiográficos
representarem essa escrita introspectiva, o que afirma o filósofo pode se enquadrar às
autobiografias, considerando que em tais situações “como elemento de treino de si, a escrita tem,
para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoiética: é um operador
da transformação da verdade em ethos.”.

As marcas linguísticas dessa escrita de si se evidenciam, como identificamos nos relatos,
por marcadores de primeira pessoa: verbos, clíticos, possessivos – ‘vou’, em (1), ‘Me apaixonei’,
em (4), ‘[...] meu corpo, em (5), por exemplo, assim como pelos próprios títulos dados aos
relatos: ‘O que eu vou viver no futuro’, em (1), ‘Marcas da minha vida’, em (5), ‘A minha
verdadeira felicidade’, ‘Minha felicidade’, ‘Minha história’, ‘Minha infância!’.

Assim como nos fragmentos (1) a (4), em (5) percebemos esse caráter intimista,
introspectivo da escrita de si, essa carga de subjetividade materializada por marcadores
linguísticos, de uma escrita que promove o “mergulho” dentro de si e das lembranças que em (5)
também se evidencia. Vejamos:

5 – Marcas da minha vida
(...)
Naquele momento que cheguei em casa não aguentei e fui falando e que aconteceu quando eu estava com ele naquele lugar.
Foi ai que começou toda a tortura levando socos no rosto e em varias partes do meu corpo. Quando ele terminou de mim bater e
fui me olhar no espelho estava com meu rosto muito feio fiquei chorando desesperada.
Mas depois ele mim pediu desculpas e eu a perdoei e tudo voltou ao normal não tudo isso ficou marcado na minha vida.
(WMS, 18 anos, ALN 10)

Essas características, por meio de produções, tornou possível a (re)constituição do eu.
Assim, a partir do surgimento de debate holandês, nos anos 70, Rudolf Dekker adotou, para esses
tipos de textos, o estatuto de ego-documentos, a que se poderia dizer que são “las fuentes que
hacen referencia a la imagen que dan de sí mismos los seres humanos, en la que predominan ante
todo los textos autobiográficos.” (Schulze, 2005, p 110). Esse estatuto de ego-documentos,
verificamo-lo nos textos produzidos pelos alunos, uma vez que houve a necessidade de por meio
da palavra escrita “transportarem” a imagem de si e a percepção individual da vida social, de
práticas culturais, valores e saberes sociais. É como bem afirma Burke (2005, p. 49), “los
distintos tipos de ego-documentos como instrumentos para la reconstrucción del yo.”.

Para Natalie Z. Davis apud Schulze (2005, p 112) poderia se atribuir uma definição
preliminar de ego-documentos:

El criterio común para designar a unos textos como ego-documentos
debería ser el de aquellos que, libremente o de manera involuntaria, dan
información personal de un ser humano sobre su familia, su comunidad,
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su país, informan sobre su punto de vista social o reflejan su relación con
estos sistemas y sus transformaciones. Deben justificar sus actitudes
individuales y humanas, manifestar sus miedos, mostrar sus valores,
reflejar sus experiencias vitales y sus esperanzas.

A partir dos ego-documentos é possível não só obter informações do ponto de vista
individual, embora nossa pesquisa se interesse, por visões de mundo “individualizadas” , no
entanto, segundo Burke (2005, p. 49-50), “igualmente podemos usar los textos como
herramientas para la reconstrución de la identidade en un lugar, tiempo y grupo social
determinados.”.

Os ego-documentos aqui analisados nos dão a oportunidade de inferir a identidade dos
sujeitos produtores dos textos, a partir do tempo de do lugar onde estão inseridos. Ainda
conforme Schulze (2005, p 112)

Muchas investigaciones recientes demuestran que los ego-documentos
ofrecen la posibilidad de tener acceso a los conocimientos, opiniones y
valores de algunos hombres a los que jamás habíamos accedido —tanto
que a partir de ahora se puede augurar que se aplicará esta designación a
una amplísima gama de fuentes.

Para Viñao (1999, p. 230) no ânsia de reviver a memória de sujeitos, por meio de relatos
autobiográficos, é preciso “conocer el contexto hechos y personas a las que se alude, así como las
intenciones o propósitos que motivaron la redacción de la memoria o diario”. Os relatos
autobiográficos, aqui analisados, são oriundos de adolescentes entre 19 a 12 anos, estudantes do
ensino fundamental e médio de uma escola estadual da cidade de Delmiro Gouveia, localizada na
mesorregião do Sertão alagoano, microrregião alagoana do sertão do São Francisco. Sua
economia está baseada na indústria têxtil, comércio, agricultura e pecuária.

Quanto ao contexto de produção, após dinâmica ‘Meu crachá’, destinada ao exercício das
relações interpessoais, os alunos foram motivados, a partir da leitura do conto Felicidade
Clandestina, de Clarice Lispector, a produzirem suas autobiografias, conforme as orientações em
(6), dadas aos bolsistas/colaboradores para propor aos alunos participantes:

6 - Mãos à obra!
Este momento é reservado à produção discursivo-textual.
Após leitura e análise do conto clariciano, os participantes serão motivados a escrever uma autobiografia contando um

fato marcante em sua vida de sujeito leitor. Sugerem-se as seguintes etapas:
i. Propor a escrita de uma autobiografia (texto em 1ª pessoa) na qual o participante conte sua vida de sujeito

leitor ou algum fato de sua relação com a leitura. Criar também um título criativo.
ii. Confecção de uma capa para a autobiografia. Confeccioná-la no Espaço de leitura. Sugere-se a criação de uma

ilustração na capa.
iii. Finalizar a produção da autobiografia em formato de livreto.

Apesar de nem todas as produções discursivo-textuais atenderem às recomendações da
oficina, o objetivo da atividade foi atingido: conhecer, por meio da escrita, por meio da promoção
de práticas de leitura e escrita, os alunos participantes. Vale salientar que esta foi a primeira de
um total de seis, promovidas pelo PIBID Letras – UFAL / Campus do Sertão, subprojeto sob
nossa coordenação no momento.
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Porém, em algumas produções, no total de cinco4, houve o que refere Castillo Gómez
(2004), ao afirmar que por meio de autobiografias é possível reconstruir a história das práticas de
leitura. Nosso interesse, dessa forma, coaduna-se com o de Castillo Gómez (2004, p. 17) em que
a intenção é de “tratar de desempolvar algunos de los usos, escenas y funciones de lectura
evocados, narrados o traídos” nos relatos autobiográficos produzidos na escola.

Em (7), verificamos que o texto não está escrito em 1ª pessoa, como de costume de um
relato autobiográfico, porém o propósito do produtor parece ser criar um resumo de uma obra
lida. Isso se evidencia pelos títulos presentes na capa – ‘Meu livro’, ‘Minhas lembranças’. Apesar
de não haver marcas linguísticas explícitas e recorrentes em textos autobiográficos, ALN 1, nos
títulos, posiciona-se e afirma que são suas lembranças, lembranças de leitor.

7 – Meu livro5

Minhas lebracas
era uma vez os tres mostrinho triste
O primeiro mostrinho cai do telhado e quebrou o braço e o segudo foi ajudar o terceiro fico comendo ne ligou ele era o mais
prigiso mais um dia ele foi mordido pelo escorpiaor ele ganho supe poRes e savo Home e ficou do mindo o diatodo e um velho do
mau destruiu a casa deles du dia ele voi ate a casa dor velho e destri a casa del no final eles saira voador para i cotra um novo lar
FIM
(RSCJ, 13 anos – ALN 1)

Esse recurso de resumir obras lidas, por meio de um relato autobiográfico, ratifica o
posicionamento bakhtiniano de que os gêneros são enunciados relativamente estáveis. Essa
variabilidade, a possibilidade de um gênero assumir a função de outro, como vemos se evidencia
tanto em (7), quanto em (8), relatos nos quais não se verifica uma sequência cronológica de fatos
vividos, vivenciados, mas o que ao “eu” possibilitou recordar de suas impressões de leitores.
Vejamos (8)

8- O gato malhado6

bem como a historia queria muito dizer quer marcar a minha vida um livro muito triste se chama O gato malhado que ele gostava
muito de um ate eles aPaixonada mais sempre um historia tem fim mais ela não rexistiu ela foi casar com o gato malhado mais
nessa historia avia um pessoa muito mal que era a serpente mais quando o gato malhado foi casar a serpente lhe comeu e a ate
ficou muito triste.
FIM
(LNAS, 12 anos, ALN 4)

Diferentemente de ALN 1, que declara, no texto, serem suas memórias de leitores, por meio
do título do relato, ALN 4, no início do texto, declara explicitamente, que o referido livro marcou
a sua vida, um livro que teve um final triste. Tanto e

ALN 2 atende mais às características de um gênero autobiográfico. Observamos que busca
na infância momentos importantes para se recordar. Dentre eles, o nome de um livro que leu e
sua fascinação por tal leitura, muito embora tenha reconhecido a dificuldade em lê-lo.

9- Coisas marcantes da minha vida7

Eu sou magro, tenho os cabelos meio grande e cacheados loiro.
Minha infância foi tão bom, eu brincava, brigava as vezes com os meus amiguinhos mas era raro.
Na minha infância, quando eu tinha 5 anos ganhei um livro da “princesa e o sapo”, mais não gostava de ler muito, era difícil ler o
livro. Esse livro foi muito importante para mim até hoje ele é.

4 As cinco autobiografias se encontram no Anexo deste artigo.
5 Anexo 1.
6 Anexo 4.
7 Anexo 2.
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Agora não lembro do livro mais, mais ainda quero procura ele na biblioteca para mim ler de novo, ele é tão interessante.
(PM, 14 anos, ALN 2)

Algo nos chama atenção em (9). ALN 2 declara que não gostava muito de ler, pois “era
difícil ler o livro”. O verbo no passado – gostava – e a menção feita a um possível retorno à
biblioteca, no intuito reler a obra, indicia que ALN 2 hoje, parece gostar de ler.

O mesmo “desgosto” pela leitura, vemos em (10).

10 – Os livro8

Eu não sou muito de ler, mais quando começo a ler é como se eu estivesse dentro da história, ler é muito empolgante quando
começo a ler não quero parar, por exemplo quando li o livro do pequeno príncipe e o fantástico mistério da Feiuria, esses dois
livros eles tem em média umas 100 páginas, mais e como se tivesse 20, é bom e importante ler, mais não tenho o abito de ler,
gosto mais de ler a biografia de meus Idolos, revistas.
(DFS, 15 anos, ALN 3)

Há, no relato de ALN 3, uma diversidade de pontos de vista em relação ao ato de ler. Há
uma bipolaridade que caracteriza o ato da leitura entre a obrigação e o prazer. Vemos no início do
texto uma afirmação que denota eventualidades de leitura, ao dizer “Eu não sou muito de ler”,
ALN 3 parece relacionar o ato de leitura a acesso constante a livros. No entanto, diz que ao “ler”
se empolga e “como se tivesse dentro da história”. Nesse caso, a leitura é tomada por prazerosa.
Tanto que afirma ter lido dois livros rapidamente. Para Orlandi (2008), o termo – leitura – é
polissêmico.

É interessante perceber que, no relato de ALN 3, há uma reprodução de um discurso que
parece ser proveniente da escola que legitima o que seja “ler”, do que seja considerado leitura,
uma vez que ainda se enaltece a leitura de clássicos da literatura brasileira, por exemplo, e se
excluem outros livros, outros textos também possíveis de adentrar no ambiente escolar. Esse
discurso escolarizado em relação à leitura torna-se, assim, um “procedimento” de exclusão de
outras possíveis práticas de ler, pois, como afirma Foucault (1999, p. 9)

[...] em toda sociedade a produção do discurso é simultaneamente
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos que têm por papel exorcizar-lhes os poderes e os perigos,
refrear-lhe o acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada, temível
materialidade.

Em pesquisa sobre o professor e a concepção que ele tem de aluno-leitor no ensino médio,
Sousa (2010, p. 643)9 afirma que “o discurso de que o aluno não ler ‘trapaceia’ com a própria
realidade de leitura na escola.”. Como vemos, a partir do relato de ALN 3, os alunos ou pelo
menos alguns deles leem, o que contraria posicionamentos de que gostam de ler. Mas não gostam
de ler o quê? Qual a maneira que os faz não querer ler? Segundo Sousa (2010, p. 677)

Os jovens de hoje circulam com os livros proibidos às claras (“eu vejo
meus alunos lendo”), em um espaço que não lhes é próprio (a escola). O
confronto com o discurso instituído – discurso competente, proferidos por

8 Anexo 3.
9 Embora a pesquisa de Sousa (2010) tenha ocorrido com professores de escolas públicas e privadas da cidade de
João Pessoa, capital da Paraíba, os posicionamentos ideológicos quanto à concepção de ler e de sujeito-leitor se
coadunam com o presenciado no relato autobiográfico de ALN 3.
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quem de direito – sobre a leitura correta, boa, adequada os coloca sob um
facho de visibilidade (FOUCAULT, 1987) que não é possível não ver. A
escola ver essas leituras da moda e as desqualifica e desqualifica o leitor,
ao dizer que os alunos não leem, nem gostam de ler. Na verdade, o que
esse discurso implicitamente recupera é a antiga divisão entre más e boas
leituras, a partir de uma seleção que antecede o contato do leitor com o
texto.

ALN 3 considera não ter o hábito de ler, mas que gosta mais de ler a biografia de seus
ídolos, revistas. Para o referido aluno, existe um ato de ler legítimo, mas também um outro que
não o é, mas que é prazeroso.

Em (11), vemos os sabores e prazeres que uma boa leitura proporciona, além de situar
contextualmente momento e espaços de leitura.

11 – O melhor10

Em uma das minhas férias, eu fui para casa da minha irmã em Salvador.
Minha irmã trabalha em uma livraria e pega livros emprestado lá, um dia ela chegou em casa com um livro o nome dele era “A
sombra dos ventos”, então antes de nós irmos dormi ela contava um capitulo e eu adorava muito, a história era muito boa, as
vezes eu mesmo lia querendo saber o que ia acontecer no próximo capitulo, eu naquele momento me sentia em outro lugar como
se eu estivesse dentro da história, foi o melhor livro que já li e o mais inesquecivel.
(JCS, 15 anos, ALN 5)

Verifica-se, assim, nos atos de leitura revividos pela escrita autobiográfica, que as
relações estabelecidas e a presença do sujeito-leitor no processo de leitura é imprescindível, por
isso De Certeau (1996, p. 266) afirmar que

[...] o texto só tem sentido graças a seus leitores; muda com eles; ordena-
se conforme códigos de percepção que lhe escapam. Torna-se texto
somente na relação à exterioridade do leitor, por um jogo de implicações
e de astúcias entre duas espécies de “expectativa” combinadas: a que
organiza um espaço legível (uma lineariedade) e a que organiza uma
démarche necessária para a efetuação da obra (uma leitura).

Portanto “ler é um ato”. “Na leitura, é preciso imaginar [...] A leitura é uma ato de criação
permanente” (PENNAC, 1993, p. 26), criação, atribuição de sentidos.

Assim, na perspectiva discursiva, leitura é um processo, vai além do que está escrito. No
ato de ler, há relações sócio-históricas, e não apenas decifração de códigos. O sujeito-leitor,
“produtor de jardins que miniaturizam e congregam um mundo” (DE CERTEAU, 1996, p. 268),
dá sentido ao que lê a partir de suas concepções, suas visões de mundo, seu posicionamento
ideológico.

Além disso consideramos que nesse “resgate” de histórias de leitores e de vida,
especificamente, na reflexão sobre leitura, alguns fatores se fazem relevantes, como apresenta
Orlandi (2008):

 o de que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história;
 o de que tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e ideologicamente;
 o fato de que há múltiplos e variados modos de leitura

10 Anexo 5.
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 finalmente, e de forma particular, a noção de que a nossa vida intelectual está intimamente
relacionada aos modos e efeitos de leitura de cada época e segmento social.
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5
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Anexo 6
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