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Criado em setembro de 2009, as pesquisas realizadas pelos membros do LIRE dedicam-se à 

análise de discursos sobre a leitura e sobre o leitor brasileiro contemporâneo, em especial às 

representações de comunidades leitoras cujos gestos e práticas são em geral mais negligenciados 

e menos conhecidos, tais como de leitores de origem popular. Para isso, são várias as fontes a que 

recorrem os pesquisadores do LIRE nessa empreitada de depreensão de discursos sobre a leitura. 

Em geral, constituem os corpora de pesquisa do grupo textos produzidos na atualidade, 

materializados sob a forma de livros de gêneros editoriais diversos (ficção, literatura infantil e 

juvenil, adaptações, romances populares, obras de cunho didático escolar), ou que circulam em 

revistas e jornais (impressos ou digitais), ou sob a forma de campanhas de promoção da leitura 

(oficiais ou leigas) etc. O objetivo em comum é o  de depreender, por meio de suas estratégias de 

escrita (linguísticas e editoriais), por meio do que enunciam direta ou indiretamente sobre essa 

prática (sob a forma de recomendações, julgamentos, de atributo de perfis de figuras públicas), 

certos consensos sobre a leitura e os usos desses consensos na produção e manutenção de 

hierarquias culturais. Também nos valemos de diversas declarações, autodescrições e entrevistas 

disponíveis virtualmente em blogs e páginas diversas, em que internautas enunciam sobre a leitura 

e sobre si como leitores. Nesses enunciados encontram-se também inscritas essas representações 

consensuais de práticas de leitura idealizadas, algumas efetivamente exercidas, outras 

pressupostas ou ensejadas. Subsidiados pela Análise do Discurso, no que concerne a sua 

abordagem das condições de produção e circulação dos textos, logo, de seus sentidos, assim como 

por princípios da História Cultural, em especial pelas considerações acerca da história do livro e 

da leitura empreendidas por Roger Chartier, os trabalhos de pesquisa desenvolvidos no LIRE 

visam, assim, levantar e analisar o que se diz sobre as práticas de leitura de distintas comunidades 

leitoras, ou de certos sujeitos representativos dessas comunidades (imaginadas ou existentes), e 

como esse dizer é incorporado e reproduzido no que enunciam sobre si os membros dessas 

comunidades. De posse desses corpora de representações discursivas sobre a leitura, nosso 

objetivo tem sido confrontá-los de maneira a podermos descrever quais são os discursos sobre a 

leitura que regulam o que se pode e se deve dizer acerca dessa prática e que práticas ensejam, 

induzem e fetichizam, junto ao público brasileiro na atualidade, as distinções e hierarquias 

simbólicas que, espelhando, na maioria das vezes, hierarquias sociais efetivas e sistematicamente 

reproduzidas, tal como constatou Pierre Bourdieu em sua sociologia das práticas culturais, 

contribuem para manutenção de mitos, de preconceitos e da naturalização de nossas divisões 

socioeconômicas.  
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O objetivo desta apresentação é descrever os resultados de pesquisa de pós-doutorado, 

financiada pela FAPESP (2012/06457-0) e realizada junto ao Departamento de Letras e 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar, acerca do perfil de leitores de ficções 

narrativas publicadas na seção folhetim do Correio Paulistano, no período de 1860, quando o 

gênero começa a se destacar nesse espaço do jornal, a 1822, data em que o periódico passa a ser 

administrado por outro proprietário.  Estratégia jornalística proposta por Émile de Girardin, do 

jornal La Presse, e seu ex-sócio Dutacq, proprietário do Le Siècle, para expandir o público leitor 

de seus jornais, as histórias de ficção publicadas de forma seriada ganham não só a adesão dos 

leitores franceses, mas também de muitos outros espalhados por diversas partes do mundo, 

inclusive do Brasil. Embora haja diversos estudos que descrevem e analisam a inserção dessa 

nova seção nos jornais brasileiros, o impacto sobre a produção literária nacional e sobre a 

ampliação do público leitor, não foram realizados estudos mais amplos e sistemáticos sobre a 

circulação e a recepção do folhetim em São Paulo no século XIX, e, em especial, acerca do 

Correio Paulistano. Tomando como base a teoria semiótica greimasiana, em sua interface com 

os estudos da história da leitura no Brasil, descrevemos traços do perfil do público leitor para o 

qual esta seção do jornal era destinada, examinando os tipos de textos que foram publicados no 

pé de página, a linguagem empregada em sua construção, com especial observação às 

manifestações da enunciação no enunciado e os modos de inscrição do enunciatário nos textos 

que compuseram o corpus da pesquisa. Nosso objetivo mais amplo foi o de contribuir com os 

estudos sobre a história da leitura no Brasil, de modo geral, e com os trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos junto ao Laboratório Interdisciplinar de estudos das Representações do leitor 

brasileiro contemporâneo, de modo específico. 
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Objetivamos com nossa pesquisa refletir sobre o posicionamento discursivo assumido por 

jovens estudantes sobre suas práticas de leitura e sobre si como leitores, observando o contexto 

histórico-social da esfera escolar que, de certa forma, contribui para a formação discursiva do 

sujeito leitor, sobre seus hábitos e representações das práticas da leitura. Analisar as práticas e 

posicionamentos discursivos provenientes dessa instituição justifica-se uma vez que se atribui à 

escola a responsabilidade de ensinar, formar e estimular práticas leitoras, e por se tratar de um 

espaço institucional no qual a centralidade dessa prática é manifesta por discursos, gestos, 

espaços, e pela constituição de identidades. Isso se dá graças à partilha de grande parte das 

representações simbólicas da leitura que compartilhamos, e de modo específico entre 

professores, pais e alunos, e entre as teorias e abordagens que a explicam e que são formuladas 

intra ou extra-muros escolares. Assim, além de ser vista como espaço que institucionaliza a 

relação com a leitura, a escola é também aquele lugar de onde advém grande parte dos discursos 

de autoridade sobre essa prática. Por essa razão, partimos da análise das práticas declaradas de 

leitura de um grupo de jovens estudantes de escolas públicas de ensino médio, cujas declarações 

nos permitem conhecer uma certa identidade social relativa ao maior ou menor ajustamento em 

relação à imagem da leitura, do bom leitor. O corpus da pesquisa foi constituído por dados 

levantados, por meio de questionário com questões objetivas, junto a alunos do ensino médio de 

escolas públicas de Minas Gerais. As reflexões que seguem debruçam-se sobre a análise dos 

dados coletados tendo como eixos teóricos norteadores as reflexões propostas por estudiosos da 

análise do discurso, como Michel Foucault (2009; 1999; 2000); pesquisadores da área da 

história da leitura como Roger Chartier (1999; 2002; 2012) e estudiosos contemporâneos da 

área da educação como, Regina Zilberman (2015), Magda Soares (1998), Márcia Abreu (2001; 

2009) João Luis Ceccantinni (2004; 2007; 2010). 

 

Palavras-chave: Representação escolar da leitura; Leitores jovens; Práticas de leitura. 
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Por meio de uma revisão bibliográfica dos estudos concernentes à história do desenvolvimento 

da prática de adaptação de clássicos no Brasil, para o público infantil e juvenil, nosso objetivo 

neste trabalho é analisar diversas adaptações do clássico da literatura universal, Dom Quixote de 

la Mancha, publicadas por diferentes editoras brasileiras e sob a forma de gêneros distintos, da 

década de 1910 até 2013, a fim de refletirmos sobre as representações, inscritas nesses textos, 

do público leitor a que se destinam. Para tanto, nosso corpus foi constituído por treze 

adaptações, considerando a seleção de obras com relativo destaque quanto a sua circulação, que 

contaram com mais de uma edição, ou que foram realizadas por adaptadores renomados, ou 

grandes editoras, distribuídas equitativamente ao longo de quase um século. Nossa pesquisa do 

corpus resultou na localização de uma das mais antigas adaptações de Dom Quixote, publicada 

provavelmente em 1915, pela Livraria Garnier, o que auxiliou nossa compreensão de como os 

modos de representação da loucura do cavaleiro andante mudaram ao longo do tempo. Em 

nossa análise, procedemos por comparação, cotejando tanto a fonte primária que adotamos, a 

saber, a tradução bilíngue em dois volumes de Sérgio Molina (2007; 2008), com as suas 

respectivas adaptações, quanto comparando uma adaptação às outras, apoiados para isso em 

princípios da Análise do Discurso francesa, da História Cultural da leitura e de estudos mais 

específicos que tomaram como objeto de suas reflexões as adaptações de obras clássicas. Como 

resultado, identificamos que a qualidade da loucura na descrição do personagem principal é a 

característica que mais se sobressai nessas adaptações destinadas ao público infantil e juvenil. 

Essas adaptações, pelo modo como são construídas, os temas explorados, as palavras 

selecionadas, representam as práticas, interesses e competências que se pressupõem serem 

aqueles do público a que se destinam. De nossa análise pudemos depreender 3 tendências gerais 

relativas ao modo como essa característica da loucura é explorada nos textos das diferentes 

adaptações, a saber, a moralizante, a cômica e a estética, que explora de forma mais criativa as 

formas, os jogos com os gêneros, os paratextos, nessa apresentação de D. Quixote ao público 

infantil e jovem.  

 

Palavras-chave: Adaptações infantis e juvenis; Representações dos leitores; Dom Quixote de 

La Mancha.  
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Com o crescente e rápido avanço das tecnologias digitais de produção, circulação e 

armazenamento de textos, emergem discursos de diferentes ordens sobre as práticas de escrita e 

de leitura, das previsões excessivamente otimistas alegando a revolução técnica em benefício da 

democratização da informação até as previsões dramáticas que decretam a inevitável degradação 

dessas práticas, da figura do leitor, dos impressos, mas sobretudo do livro, substituído 

sistematicamente pelas telas. Nesta pesquisa, objetivamos depreender representações de práticas 

de leitura manifestas em press releases de empresas produtoras e comercializadoras de 

tecnologias relacionadas à produção e circulação de livros digitais, mais especificamente a essas 

notas presentes na página da Amazon e referentes ao Kindle e a e-books, a fim de analisarmos se 

há uma transposição dos “mitos”, tal como designado por Britto & Barzotto (1998), relativos aos 

consensos que compartilhamos sobre essa prática e sobre o livro tradicional, impresso, físico. 

Essa transformação do livro, tal como o conhecemos, em uma forma digital, implicaria uma 

mudança relativa a esses consensos, ou seja, ao que se enuncia a respeito da leitura, dos leitores 

e do livro, como objeto físico e simbólico? Isso afetaria o modo como se afirma o seu prestígio 

até sua fetichização? Sem pretender responder plenamente a essas questões, com este trabalho de 

iniciação científica, objetivamos levantar e refletir sobre as formas de apropriação e de atualização 

de consensos sobre a leitura, manifestos nesses informes publicitários de livros digitais. Apesar 

da afirmação da novidade e das vantagens desse objeto de leitura, é notável a continuidade e 

regularidade no que se enuncia sobre o leitor, o livro e a leitura. O corpus para esta pesquisa 

constitui-se de 24 excertos, de 5 textos distintos, todos de divulgação do Kindle e de e-books, 

publicados na página da Amazon entre março e abril de 2018. Sua seleção foi feita com base na 

maior ou menor identificação do que é enunciado sobre a leitura e sobre os leitores na divulgação 

desse objeto e desse serviço com os discursos sobre essa prática, em especial aqueles empregados 

pela mídia sob a forma de publicidades, numa espécie de “recitação de mitos” (GREGOLIN, 

2000). Em nossa análise, apoiamo-nos teoricamente na Análise do Discurso de linha francesa, em 

princípios da História Cultural da Leitura, em especial nas reflexões de Roger Chartier, e em 

pesquisas pautadas por essas perspectivas teóricas que se dedicaram à análise dos discursos sobre 

a leitura no Brasil.  

 

Palavras-chave: Promoção da leitura; E-book; Kindle. 
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Nesta pesquisa nos propomos a investigar discursos sobre a leitura manifestos em propostas 

didático-pedagógicas relacionadas ao ensino médio. Para nossa análise, buscamos compor um 

corpus de enunciados de diferentes ordens discursivas que tratam da leitura no processo de 

docência/aprendizagem de língua portuguesa. Empreendemos a coleta desse corpus junto ao 

Decreto-Lei nº 4244, de 9 de abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário, denominada 

também como Reforma Capanema); às Diretrizes para o Aperfeiçoamento para o 

Ensino/Aprendizagem da Língua Portuguesa (1986); à Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); às Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006); ao texto da Medida Provisória 746, de 22 de setembro de 2016 (também 

conhecida como Reforma do Ensino Médio); e à Base Nacional Comum Curricular (proposta 

publicada em abril de 2018, que será discutida para homologação pelo Conselho Nacional de 

Educação, em 2019). De modo a compreender as formas de legitimação de certas concepções e 

metodologias de ensino, o modo como se tornam consenso e com isso silenciam analogias e 

discrepâncias entre as seleções lexicais desses documentos oficiais com a meta de depreender os 

discursos e suas implicações práticas no fomento de um ensino mais funcional, pragmático e 

conteudista inscrito em algumas dessas proposições e delimitações curriculares relativas ao 

ensino médio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se apoia em conceitos da Análise do 

Discurso francesa/brasileira e da Linguística Aplicada ao ensino de línguas. Portanto, temos  

como objetivo analisar a emergência e recorrência de certos enunciados sobre a leitura nesses 

documentos, buscando cartografar regularidades e deslizamentos do que é enunciado sobre essa 

prática, que indiciam seu pertencimento a dadas formações discursivas, compreendidas segundo 

define Jean-Jacques Courtine (2009) não como uma instância fechada, ao contrário “[o] 

fechamento [de uma formação discursiva] é fundamentalmente instável: não consiste num limite 

traçado, de uma vez por todas, mas se inscreve entre diversas FD como uma fronteira que se 

desloca, em razão dos jogos da luta ideológica, nas transformações da conjuntura histórica de 

uma dada formação social”. 

 

Palavras-chave: Leitura; Protocolos institucionais; Ensino Médio.  
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Há certas competências que são esperadas de um ator político e são quase sempre enunciadas e 

reiteradas em processos de disputa eleitoral ou durante o exercício de um cargo representativo. 

Outras competências, menos comuns e ‘mais genéricas’, podem ser evocadas e exploradas pela 

mídia na constituição da imagem pública desses sujeitos. Entre essas se encontra a prática da 

leitura. As diferenças de acesso a seus objetos, as formas de rarefação e de legitimação de seu 

exercício e os princípios de exclusão e de seleção de dizeres a seu respeito, assim como de 

sujeitos autorizados para tal (FOUCAULT, 1999), empreendidos por diversas instituições que 

se ocuparam e ainda se ocupam do ensino, da difusão, da promoção dessa prática, constituem 

assim os discursos sobre a leitura. Esses discursos, cujas formas de remanência, atualização ou 

apagamento estão em constante negociação com uma dada memória (COURTINE, 2006), são 

evocados pela mídia em diversos textos e com diferentes finalidades. Assim, não é de modo 

espontâneo ou gratuito que o fazem quando abordam temas do âmbito da política nacional, e em 

especial quando atualizam esses discursos sobre a leitura sob o viés do julgamento, para a 

promoção ou desqualificação de figuras políticas de renome no Brasil. Por meio da análise de 

textos das mídias tradicionais (revistas e jornais de maior circulação), nos dedicamos em nossa 

pesquisa de pós-doutorado recentemente concluída a refletir sobre a força de emergência e de 

circulação de certos discursos que, há muito e de forma variável, sustentam dizeres, crenças e 

práticas sobre o que é ser leitor e sua relação com a autorização/autoridade para o exercício da 

política. Assim, subsidiados teoricamente por princípios da Análise de Discurso, segundo 

Michel Foucault (1999; 2000), analisamos comparativamente o modo como são referidos, 

quanto a seu perfil leitor, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff, de modo a depreendermos que discursos sobre a leitura são atualizados, 

sob que formas, com que valores e tendo em vista que efeitos de sentido.   

 

Palavras-chave: Discursos sobre a leitura; Mídia; Políticos brasileiros. 
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Em nossas práticas diárias de escrita e leitura é relativamente comum o emprego de “frases” 

oriundas de diversos campos, sobretudo do literário, reconhecíveis em sua estrutura em comum 

por sua concisão e força argumentativa, o que as tornam “colecionáveis” e “citáveis”. Essa 

técnica de leitura e de escrita consiste na identificação, seleção e coleta de um conjunto de 

frases, organizadas em temáticas diversas, para usos isolados ou na composição de textos 

diversos. Em diferentes culturas e períodos da história, sujeitos de diversas origens e com 

finalidade distintas se valeram da composição de “cadernos de lugar-comum”. Considerando a 

manutenção do uso dessa técnica e sua materialização em cadernos de intelectuais brasileiros 

(século XIX ao XX), nos questionamos acerca dos usos e apropriações históricas mobilizadas 

na construção desses cadernos. Assim, nos apoiamos na articulação teórico-metodológica entre 

a Análise do Discurso, especialmente dos trabalhos empreendidos por Michel Foucault em sua 

fase arqueológica, e a História Cultural da leitura, primordialmente no que concerne às reflexões 

de Roger Chartier, assim como em alguns estudos específicos acerca desses cadernos, como as 

pesquisas realizadas por Ann Moss, Ann Blair e Francis Goyet. Apesar de sua aparente 

contemporaneidade, a técnica e a prática de uso de frases na composição de cadernos de lugar-

comum podem remontar à Antiguidade clássica, quando era mobilizada para fins didáticos. Em 

terras brasileiras, seu registro sistemático e antigo se deu por meio da tradição de ensino da 

Retórica, empregada nos métodos de educação formal jesuítico. Mesmo com a descontinuidade 

de seu ensino, verificamos a recorrência dessa técnica nos acervos com textos de figuras 

públicas brasileiras do fim do século XIX e começo do século XX. Nosso corpus de pesquisa é 

composto de cadernos de lugar-comum dos intelectuais brasileiros Florestan Fernandes 

(sociólogo) e Ruy Barbosa (político), em cuja análise buscamos identificar semelhanças e 

diferenças em seus modos de apropriação dessa técnica, e de sua representação nas formas 

como dela se valem. 
 

Palavras-chave: Cadernos de lugar-comum; Práticas de leitura e escrita; Análise do Discurso. 
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No atual contexto mundial, aprender uma outra língua e/ou saber ler textos em língua 

estrangeira tem se apresentado como uma exigência e necessidade para os indivíduos e para as 

sociedades. Sendo assim, nos propusemos a pesquisar como se tem dado o trabalho com a 

habilidade de leitura no ensino de língua espanhola em escolas de ensino fundamental II e 

médio. Objetivamos identificar junto a professores de espanhol as representações que 

compartilham acerca da leitura como prática social, de modo geral, ou da leitura como 

habilidade específica a ser explorada nas aulas de língua estrangeira. Com esse intuito, 

elaboramos um questionário composto por 30 questões discursivas e de múltipla escolha, 

respondido por 24 professores de espanhol. Posteriormente, selecionamos 5 entre eles e 

realizamos entrevistas individuais com cada um, com base em um roteiro semiestruturado, 

composto por 14 perguntas discursivas. A partir da organização dos dados gerados pelo 

questionário e pelas entrevistas, analisamos certos discursos sobre o livro e a leitura que 

circulam em nossa sociedade, e que são compartilhados, validados, assumidos pelos professores 

de espanhol como sujeitos sociais, econômica e culturalmente coexistentes. Assim, refletimos 

sobre o funcionamento desses discursos como norteadores das atividades de ensino 

desenvolvidas nas aulas de língua espanhola, e como determinantes na conformação de suas 

concepções da leitura e de si e de seus alunos como leitores em língua espanhola. Para tanto, 

nos fundamentamos teoricamente na Análise do Discurso de linha francesa, em princípios da 

História Cultural do livro e da leitura, bem como do Letramento Crítico. Desse modo, pudemos 

analisar as representações desses professores, participantes da pesquisa, sobre a leitura, como 

enunciam a si e a seus alunos como leitores, como fomentam essa prática em suas aulas, que 

expectativas revelam quanto ao aprendizado que visam proporcionar. Constatamos que, apesar 

de serem professores com uma boa formação e críticos de suas práticas, existe uma série de 

coerções históricas, culturais, sociais e discursivas, responsáveis por limitar e controlar suas 

práticas, levando-os, por vezes, a reproduzirem um ensino que longe de ser libertador, reforça as 

atuais condições sociais no que envolve a leitura, que bem sabemos, são desiguais.  
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O objetivo desta pesquisa é investigar representações das práticas de ensino da leitura nas aulas 

de Português da escola secundária brasileira, entre 1890 e 1970. Por meio da análise de artigos 

de revistas de ensino, livros escolares de português e manuais do professor de português, que 

circularam ou que foram editados à época, procuramos depreender os modos de ler na escola 

que foram considerados mais adequados no período, bem como as finalidades a que estavam 

sujeitas essas formas de ler, como o desenvolvimento da expressão oral e do gosto literário, a 

aprendizagem da escrita e da gramática, e a formação moral. O referencial teórico-metodológico 

que subsidia nossas análises é formado por princípios e conceitos da Análise do Discurso de 

linha francesa, em especial as contribuições de Michel Foucault para a história da constituição 

dos saberes. Recorremos ainda à História Cultural da Leitura, à História da Educação e aos 

trabalhos sobre a história do ensino de português para depreender os discursos e as práticas 

sobre a leitura que fundamentam os enunciados presentes no corpus selecionado. Desse modo, 

as nossas análises têm buscado regularidades enunciativas na composição de determinadas 

formações discursivas, a que se filiam diferentes enunciados do campo pedagógico sobre o 

ensino da leitura. A emergência de tais enunciados ocorre de acordo com dadas condições 

históricas, de modo que os dizeres sobre o ensino da leitura do campo pedagógico se relacionam 

com o arquivo da História, ou recuperando discursos e práticas antigas sobre este saber, ou 

promovendo uma ruptura, ainda que parcialmente, com o passado. Os resultados parciais de 

nossas análises demonstram que, a partir dos anos de 1920, emerge no âmbito da Escola Nova 

um discurso sobre o ensino da leitura silenciosa, que se apresenta como inovador, visto que se 

ancora em enunciados científicos da psicologia aplicada, como a de Edouard Claparède, e na 

sociologia positivista, como as teorias sobre educação de Émile Durkheim, com a finalidade de 

que este modo de ler fosse mais valorizado na escola. Por outro lado, embora a leitura em voz 

alta sofra críticas dos pedagogistas escolanovistas, em artigos de revistas de ensino, o ler 

oralmente continua a ser recomendado em livros escolares e manuais do professor, elaborados 

por professores de português, até a década de 1970. Esse discurso sobre o ensino da leitura oral, 

ao sustentar esse modo de ler, retoma enunciados que remetem às práticas antigas de leitura, 

assentadas na arte retórica. 

 

Palavras-chave: Ensino da leitura; Análise do Discurso; História Cultual da Leitura. 

mailto:rejane_almeidademedeiros@yahoo.com.br


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

REPRESENTAÇÕES DA LEITURA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO QUE DIZEM 

INGRESSANTES E FORMANDOS DE CURSOS DE LETRAS SOBRE ESSA PRÁTICA 

 

 

Renata Maria Cortez da Rocha ZACCARO (UFSCar) 

renatacortez@uol.com.br 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar representações de leitura compartilhadas por alunos 

que ingressam no curso de Letras, assim como as de alunos formandos deste curso, de modo a 

depreender prováveis semelhanças e diferenças em relação ao modo como concebem, enunciam 

e realizam essa prática, quando ingressam e quando concluem o curso de Letras. Para isso, o 

levantamento de um corpus de enunciados foi realizado junto a turmas de primeiro e de último 

semestre de cursos de Letras de uma universidade pública e de uma universidade privada, por 

meio de um questionário composto de questões objetivas e abertas com o objetivo de fomentar a 

enunciação de suas concepções de leitura, de seus hábitos, gostos e maneiras de ler anteriores ao 

curso e aquelas desenvolvidas ao longo do mesmo. Apoiamo-nos teórico-metodologicamente 

em princípios e conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, em especial na abordagem 

da “ordem do discurso” de Michel Foucault. Para a depreensão dos discursos sobre a leitura que 

estão na base do que enunciam esses alunos, a pesquisa também se apoia em estudos da História 

Cultural dedicados às práticas da escrita e da leitura, em especial segundo Roger Chartier. Com 

as análises do que enunciam esses alunos de Letras, temos buscado sistematizar suas respostas 

em gráficos e tabelas que permitam vislumbrar do ponto de vista da frequência certos consensos 

que compartilham sobre a leitura. Compomos também alguns conjuntos de enunciados obtidos a 

partir das respostas dadas a questões abertas, de modo a formular famílias parafrásticas, formal 

e/ou semanticamente, levantando então suas filiações a certos discursos sobre a leitura, advindos 

ou não de uma mesma formação discursiva, e que correspondem à atualização de uma dada 

memória discursiva e suas formas variadas de institucionalização e de duração ao longo do 

tempo. Temos buscado, portanto, descrever as condições de produção segundo as quais esses 

discursos se materializam sob a forma do que enunciam esses leitores que se preparam em 

cursos de Letras para, entre outras atividades, atuarem como formadores de leitores.  
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Na contemporaneidade, são correntes e recorrentes os discursos sobre a leitura e sua promoção 

no Brasil. Tais discursos compartilham entre si um imaginário eufórico sobre essa prática, 

atribuindo a ela a capacidade de oferecer uma série de benefícios à vida de quem lê e, nesse 

sentido, recomenda-se que seja fomentada como hábito e se configure como atividade 

prazerosa. Tendo em vista esse imaginário compartilhado sobre a leitura, em nossa tese de 

doutorado, pautada nos princípios da Análise do Discurso de linha francesa bem como da 

História Cultural da Leitura, o intuito foi remontar temporalmente com vistas a verificar 

possíveis continuidades e descontinuidades nos modos e razões do incentivo a essa prática ao 

longo do tempo no país. Para tanto, valemo-nos de um rol diversificado de fontes, com textos de 

origens e períodos variados, constituídos de enunciados de diferentes extensões e papel 

argumentativo mais indireto do que se concebe em geral e atualmente como textos de 

‘promoção’ da leitura, ou ‘campanhas de incentivo’. Neste trabalho, apresentamos algumas 

constatações a que chegamos em nossa pesquisa acerca desses modos menos prototípicos de 

promoção da leitura, que podem ser depreendidos sob a forma de recomendações, conselhos, 

sugestões e mesmo indicações do que se deve evitar, veiculados em publicações voltadas 

especialmente a professores, entre os anos de 1940 e 1960, acerca de como proceder ao ensino e 

fomento dessa prática com seus alunos. De modo geral, pudemos constatar que as publicações 

cujos enunciados foram destacados, têm a leitura como foco de suas considerações e se 

estruturam, como uma espécie de manual do ensino dessa prática, uma vez que discutem o 

“como fazer”, condenam o que não fazer, reiteram os discursos sobre a leitura que predominam 

no período, professam e promovem essa prática. Esse modus operandi de promoção da leitura 

se vale de discursos e modos de enunciar muito semelhantes às formas atuais e aos discursos 

que são convocados a respeito do tema na atualidade.  
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Este projeto tem como objetivo investigar o modo segundo o qual a perspectiva teórica 

conhecida internacionalmente como Teoria da Recepção ou Teoria da Estética da Recepção é 

apropriada e enunciada por pesquisadores das áreas de Linguística, de Linguística Aplicada, de 

Teoria Literária e de Educação no que concerne a sua preocupação comum com o tema do 

ensino/aprendizado de leitura no Brasil. À luz das discussões empreendidas por Annie Rouxel, 

Gérard Langlade, Vincent Jouve, Jean-Louis Dufays e Michèle Petit acerca das contribuições da 

Teoria da Recepção para a didática da literatura, ou mais especificamente da leitura literária, 

visamos levantar e refletir sobre semelhanças e diferenças nas discussões com o mesmo objetivo 

presentes em artigos científicos produzidos por diferentes estudiosos brasileiros interessados 

pelo ensino de leitura, em geral, e pelo ensino de leitura literária, em específico. Assim, 

pretendemos depreender similitudes e prováveis especificidades no modo de apropriação e de 

circulação dos princípios e conceitos dessa teoria em cenário brasileiro, com foco nos artigos 

em que se manifesta entre seus objetivos a preocupação com o ensino-aprendizagem de leitura. 

Um princípio que encontrou solo fértil e bastante circulação em âmbito nacional é aquele da 

subjetividade da leitura, ou seja, aquele segundo o qual o leitor é o responsável principal, senão 

exclusivo, pelos sentidos de um texto. Para levantarmos as variações parafrásticas de 

enunciados que reproduzem esse discurso sobre a leitura e sobre o leitor, e as implicações para o 

ensino dessa prática, tal como formulados pelos pesquisadores brasileiros que se dedicaram ao 

tema, buscaremos constituir um corpus com um conjunto representativo de artigos científicos de 

revistas qualificadas e de ampla circulação das áreas referidas. Na análise do que enunciam 

sobre a leitura, nos subsidiaremos em princípios da História cultural da leitura e da Análise de 

discurso. 
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Empreendemos em nossa pesquisa de Iniciação Científica um levantamento sistemático 

e amplo de textos, junto ao acervo digital do jornal O Estado de São Paulo, que apresentassem 

referências diretas ou indiretas às práticas de leitura do ex-presidente Lula, de 1994, quando de 

sua segunda candidatura à presidência até a atualidade, mais precisamente até abril de 2017. 

Nosso objetivo foi o de selecionar enunciados com posicionamentos eufóricos ou disfóricos 

quanto ao modo como apresentavam esse ator político em sua relação com a leitura (leitor/ não-

leitor) e com isso depreender em sua análise os discursos sobre a leitura a que eles se filiam. A 

partir da localização e análise prévia de textos de diferentes gêneros discursivos (editoriais, 

notícias, reportagens, artigos de opinião, crônicas, notas informativas e mensagens de leitores) e 

de diversos cadernos e seções do jornal, observamos uma recorrência quanto aos discursos sobre 

a leitura que são convocados para se construir a imagem de Lula como leitor. Além do 

predomínio de enunciados com críticas incisivas ao ex-presidente em relação a sua prática 

leitora, observamos como a leitura é invocada como prática-símbolo de outras práticas culturais 

e alude a competências diversas consideradas necessárias para a atuação na política, reforçando 

com isso uma imagem predominantemente idealizada que compartilhamos sobre a leitura e 

sobre o que é ser leitor. 
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Com a divulgação do Edital CGPLI 01/2013 do Programa Nacional do Livro Didático 2015 

(PNLD), no qual se previa a inclusão de livros didáticos no formato digital para serem usados 

em tablets nas escolas públicas brasileiras, circulou em meios oficiais do governo e em textos 

da mídia uma série de enunciados relativa a essa novidade. Partindo deste acontecimento, em 

nossa pesquisa de doutorado objetivamos analisar o que foi enunciado a seu respeito, o modo 

como foram formulados esses enunciados, enfim, que discursos foram mobilizados para validar 

ou questionar esse processo de implantação de livros didáticos digitais nas escolas públicas 

brasileiras. O corpus de nossa pesquisa é constituído de enunciados desse edital, bem como de 

outros extraídos do Guia do Livro Didático e de notícias que circularam na mídia on-line no 

período de 2013 a 2017. Partindo da definição de discurso como “efeito de sentido entre 

interlocutores” (PÊCHEUX, 2002), investigaremos essa ação de implantação dos livros 

didáticos digitais como um acontecimento discursivo. Para tanto, mobilizamos sobretudo os 

conceitos de “formação discursiva” e de “memória discursiva”. Considerando que todo dizer é 

constituído ideologicamente e resulta de posicionamentos (sociais, culturais, históricos) dos 

sujeitos que enunciam, constata-se nas análises desses enunciados os processos de apropriação, 

de reiteração e de ressignificação do que já se enunciou sobre o livro didático em sua forma 

impressa e tradicional, com vistas a promover essa sua nova forma de materialização, como 

objeto e como bem simbólico, como símbolo da mercantilização da educação ou como 

ferramenta incontornável na atualidade para o sucesso no ensino/aprendizado. Os sujeitos 

envolvidos no acontecimento – professores e alunos, agentes do governo, produtores de 

conteúdo digital, entre outros – ocupam posições discursivas indiciadas nos modos como 

reiteram ou instauram “novos” sentidos sobre esse objeto e as práticas que deles se 

apropriariam, e que por essa razão são reveladoras da opacidade da língua e da não-neutralidade 

de seus usos. O que se enuncia sobre esse objeto cultural produz efeitos diversos, desde a 

naturalização de discursos altamente eufóricos sobre a tecnologia, sobre a inovação e sobre seu 

alegado potencial de revolucionar a educação, até a anulação, o apagamento da importância dos 

sujeitos da educação. Investigar o funcionamento discursivo desses enunciados da atualidade 

possibilita compreender melhor os modos de determinação de uma memória sobre o livro 

didático no Brasil e seu eventual futuro digital. Para essa análise, valemo-nos como referencial 

teórico das considerações de Michel Pêcheux (1997; 2002; 2009; 2011; 2015), de Eni Orlandi 

(2009; 2012) sobre a análise de discursos; de Roger Chartier (1991; 1998; 2002), de Alberto 

Manguel (1997) e de Robert Darnton (1992) sobre a história da escrita, da leitura e de seu 

ensino; e de estudiosos brasileiros que se ocuparam da história do livro didático no Brasil.  
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