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INTRODUÇÃO 

 
Este texto é resultado de pesquisa de doutorado1 em educação cujo objetivo geral foi 

cartografar as histórias e práticas de leituras vivenciadas por professoras de Educação Infantil 
de Catalão-GO. Desse modo procurou-se conhecer as maneiras como as professoras se 
constituíram e se constituem enquanto leitoras.  

Para compor as bases teóricas da pesquisa recorreu-se aos estudos de Chartier, Abreu, 
Manguel, Larrosa, Agamben, Deleuze e Guattari, dentre outros. Destaca-se que não se tratou 
de escrever sobre as idéias desses autores, mas pensar com eles a leitura e suas práticas.  

 A abordagem metodológica da pesquisa deteve-se no trabalho com narrativas de cinco 
professoras de uma creche da rede municipal de Catalão-GO. Diante do propósito da 
investigação, ouvi a narrativa de 5 professoras de Educação Infantil. Assim, as narrativas foi 
um campo bastante expressivo para cartografar como essas professoras se constituíram e vêm 
se constituindo enquanto leitora. 

A concepção de narrativa adotada neste estudo entende que estas podem ser um 
instrumento rico de intercâmbio de experiências de professoras da Educação Infantil, podendo 
ser analisadas por meio do entrecruzamento com a leitura, sem com isso ter o compromisso de 
“transmitir o ‘puro em si’”, mas apenas aquilo que naquele instante de narrativa surge.  

Para que as professoras pudessem contar suas experiências de leitura pedi que 
narrassem os primeiros encontros com a leitura; a recordação da alfabetização; a leitura na 
infância e na juventude; a leitura na escola; os espaços de leitura, os momentos de leitura; 
enfim, as práticas de leitura. Com essas ferramentas o processo de narração e, por que não 
dizer, de invenção foi se constituindo. 

Trata-se de cinco narrativas que relatam viveres distintos, mas que têm em comum o 
fato de serem professoras de Educação Infantil. As narrativas investigadas são mulheres cuja 
idade varia entre 42 e 57 anos e que ao narrar suas experiências, foram abrindo territórios, 
desfazendo e povoando novos territórios.  A cada narrativa surgiam antigas cartilhas, 
contadores de histórias que não ficaram esquecidos, histórias de lobisomem que não se 
apagaram da memória, leituras secretas de bilhetes, de romances e o lugar marcado da 
literatura religiosa. Espaços de leitura que vão da intimidade da cama às varandas da casa. 
Enfim, um universo múltiplo constituiu-se a cada narrativa, carregado de emoção, visto que 
os olhos brilhavam, outras vezes o silêncio imperava até o esquecimento daquilo que se queria 
esquecido e do que não se queria esquecer, evidenciando a importância das experiências 
narradas.  
                                                 
1 A tese intitulada “Práticas de Leitura de Professoras de Educação Infantil: narrativas de professoras - Catalão-

GO” foi defendida em 2006 na UFSCar e orientada pela profª. Drª Anete Abramowicz. 

 

 



 O presente texto apresenta uma breve discussão sobre a leitura e sua multiplicidade. 
Em seguida, abordo os conceitos de experiência e infância, apresentando ainda, algumas das 
análises das narrativas.  
 
LEITURAS 
 

Começo uma escrita para falar de leitura. Mas o que dizer da leitura? Tantas coisas já 
foram ditas. Ler, ler e ler. Talvez leitura seja um pouco isso, prática. Para que conceituar 
leitura se se pode ler? Escrever, falar, dissertar sobre leitura é sempre um atravessamento 
sobre, não a leitura, propriamente dita.  

A leitura dispensa apresentações, principalmente, se tomada como prática. Assim, não 
precisa ser apresentada porque, de certa forma, está numa dimensão mais íntima, derivando da 
própria prática. As práticas de leitura são muitas. Existem pessoas que lêem respeitando 
vírgulas e pontos. Outras, engolindo, vorazmente, qualquer marcador gramatical. Têm as que 
seguem protocolos: lendo do começo ao fim, conforme sugere o editor, o autor e tudo mais. 
Há, no entanto, as que começam do fim, do meio ou só lêem o fim. Ah, não se pode esquecer 
daquelas que precisam de uma verdadeira clausura para ler e das que consideram o barulhento 
ônibus, metrô, reconfortante o suficiente. Existem pessoas que precisam entoar cada palavra 
lida em alto e bom som, assim como há as que preferem ler apenas com os olhos. Sem falar 
das que preferem uma de leitura oitiva. E que dizer da leitura sem palavras, apenas imagens, 
movimentos, figuras? Há, além disso, a velocidade, o ritmo, a sonoridade da leitura. Em 
suma, todos esses aspectos e mais alguns compõem as práticas de leitura.  

Como se vê, muitas são as práticas de leitura. E em cada uma delas, um contexto, um 
agenciamento2 que remete a outros agenciamentos. Desse modo, a leitura vai se constituindo. 
Prática que deixa de ser una e se torna múltipla. Lembrando que o múltiplo não tem nem 
sujeito, nem objeto. A multiplicidade comporta texturas, grandezas, dimensões que se 
transformam ao crescer.  Leituras, muitas são as suas faces, por isso o plural, leituras, aí 
também sua singularidade. 

Muitos foram e são os estudiosos da temática leitura. De certa forma, todos fisgados 
por essa “coisa” que é a leitura, que seduz, inquieta e corrompe. Infinitas, também, são as 
maneiras de entender a leitura. 

EXPERIÊNCIA E INFÂNCIA 
 
No intuito de cartografar as práticas de leituras de professoras de Educação Infantil 

transito entre as palavras infância e experiência, buscando perceber um pouco o movimento, a 

                                                 
2 No livro Mil Platôs, Deleuze e Guattari (2002, p.29. Grifos no original) explicam que todo agenciamento 
possui de certo modo uma tetravalência. Para estes autores o agenciamento tem um eixo horizontal e outro 
vertical. O primeiro comporta dois segmentos: um de conteúdo e outro de expressão. “Por um lado, ele é 
agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de corpos reagindo uns sobre os outros; por 
outro lado, ele é agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de enunciados, transformações incorpóreas 
sendo atribuídas aos corpos”. O segundo eixo comporta “lados territoriais ou reterritorializados que o 
estabilizam e, de outra parte, picos de desterritorialização que o arrebatam”.  



travessia dessas professoras em relação à leitura. Nesse sentido, recorro a alguns autores que 
se dedicaram a tratar desses termos. 
 A palavra experiência tem origem latina,  experiri, que significa provar. Desta forma, 
experiência pode ser entendida como um encontro ou mesmo uma relação que se experimenta 
com algo que se prova. Larrosa (2004) salienta que o radical periri se encontra também em 
periculum, que significa perigo. Já, a raiz  per  tem origem indo-européia e dá a idéia de 
travessia e, também, de prova.  Assim, a palavra experiência se abre como um campo a ser 
atravessado, sendo que  essa travessia implica riscos e, também, a possibilidade de se provar.  

Para Larrosa (2004, p. 153) a “experiência é o que nos acontece”. Desse modo, a 
experiência está intimamente ligada àquilo que de alguma forma nos atinge, passa, acontece, 
enfim, a algo que possibilite experimentar alguma coisa. É interessante observar que no dia-a-
dia de cada pessoa muitas coisas passam ou acontecem, porém nem tudo que nos acontece nos 
passa, nos marca. Nem todo encontro/desencontro nos emociona; nem todo acontecimento 
nos toca;  nem toda leitura nos atinge. Enfim, muitos eventos ocorrem em nossas vidas – 
sempre tão cheia de coisas para se fazer – porém raras são as possibilidades de se narrar a 
experiência vivida, pois quase nada nos marca. 

Larrosa defende a idéia que a experiência vem sendo destruída. Para ele esta 
destruição vem ocorrendo principalmente por quatro fatores, quais sejam: o excesso de 
informação, o excesso de opinião, falta de tempo e excesso de trabalho. 

 Há um excesso de informação e, esta não é experiência, sequer deixa espaço para que 
ela aconteça. Para o autor, a informação é “quase uma antiexperiência”. Assim, o discurso da 
atualidade que dá ênfase à necessidade de se ter o máximo de informação para estar 
sintonizado com o mundo remete ao cancelamento das possibilidades de experiência. 

 Além de o indivíduo moderno ser informado, é alguém que opina sobre tudo que se 
passa.Desse modo, as pessoas acabam dando opiniões sobre tudo que as cerca, baseadas em 
informações, aparentemente, pessoais e críticas. Para Larossa, o excesso de opinião também é 
uma forma de cancelamento da experiência. 

Um terceiro aspecto, apontado pelo autor, diz respeito ao tempo, ou melhor dizendo, à 
falta de tempo, ou ainda, a velocidade com que as coisas passam. Os estímulos são 
rapidamente substituídos por novos estímulos passageiros.   Frente a rapidez com que se dão 
os acontecimentos e a busca incessante por novidades do mundo moderno, a memória fica 
cerceada, já que um acontecimento é rapidamente substituído por outro que traz alguma 
excitação, o qual será novamente substituído sem deixar quase marcas ou mesmo marca 
nenhuma. A falta de tempo é mais um dispositivo para a destruição da experiência. 
 Além de o sujeito moderno ser alguém informado que emite opiniões sobre tudo que o 
cerca, de ser demasiadamente agitado e insatisfeito, é ainda alguém que trabalha. Ser um ser 
que trabalha significa agir perante o mundo segundo seu saber, vontade e poder. Sendo assim, 
o homem e a mulher moderna se relacionam com o mundo do ponto de vista da ação, sempre 
se questionando sobre o que podem fazer, produzir, modificar, concertar ou destruir, 
independente das boas ou más intenções. O que os caracteriza é a capacidade de mudar as 
coisas, de fazer as coisas. E é exatamente por querer aquilo que não é, é que está em 
movimento constante sem poder parar. E sem poder parar, nada passa. Aqui, também essa 
ação voraz contribui com a destruição da experiência. 



No caso do objeto deste artigo – a narrativa de professoras de Educação Infantil e as 
práticas de leitura – percebe-se que a falta de tempo, assim como a presença do trabalho desde 
muito cedo são aspectos salientados pelas narradoras.  

Então, como cartografar as práticas de leitura das professoras se o que se observa, 
segundo esta narrativa, é o excesso de trabalho e a falta de tempo para tudo, inclusive para ler, 
ouvir histórias e brincar?  A partir dessa narrativa é possível inferir sobre a expropriação da 
experiência. O discurso apresentado demarca um determinado tempo – “desde criança ainda”,  
“eu tinha oito anos e já trabalhava”;  além da  intensidade – “tinha que trabalhar muito”. 
Ressalto que esta demarcação, feita por Nívia, aponta que se ficou algum tipo de marca parece 
mais uma linha fronteiriça que expõe a impossibilidade de experenciar, caracterizando que a 
experiência foi expropriada. 

Agamben (2005) também discute a problemática da experiência no mundo atual. Para 
ele: 

Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de 
que ela não é mais algo que ainda nos seja dado fazer. Pois, assim como foi 
privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua 
experiência: aliás, a incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez 
seja um dos poucos dados certos de que se disponha sobre si mesmo. 
(AGAMBEN, 2005, p.21) 
  

 Agamben diz que o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência, 
constatação semelhante à de Benjamin (1993, p. 198) acerca da “pobreza da experiência”. 
Nesse sentido ele ressalta:  

é como estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e 
inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. Uma dessas causas 
desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em baixa, e tudo 
indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo. [...] No 
final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo 
de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável.[...] 
Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a 
experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica 
pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência 
ética pelos governantes.  

  
 Contudo, Agamben (2005, p. 21-22) evidencia que não é necessária uma guerra para 
destruir a experiência, basta a “pacífica existência cotidiana” em um grande centro urbano. 
Para ele, no dia-a-dia do homem e da mulher contemporâneos não há: 

[...] quase nada que seja ainda traduzível em experiência: não a leitura de 
jornal, tão rica em notícias do que lhe diz respeito a uma distância 
insuperável; não os minutos que passa, preso ao volante, em um 
engarrafamento; [...] nem os eternos momentos de muda promiscuidade com 
desconhecidos no elevador ou no ônibus. O homem moderno volta para casa 
à noitinha extenuado por uma mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, 
banais ou insólitos, agradáveis ou atrozes –, entretanto nenhum deles se 
tornou experiência.  
 

 Para Agamben o que torna a vida tão insuportável é a incapacidade do homem atual de 
traduzir em experiência sua existência cotidiana. Observa-se que não se trata da idéia de uma 
má qualidade ou uma vida insignificante quando comparada ao passado já que a vida atual é 



farta em eventos significativos. Apesar das múltiplas possibilidades da vida  atual, as pessoas 
não têm tempo e disponibilidade para serem tocadas pelas coisas que estão ao seu redor.  A 
experiência, entendida como modo de estar no mundo, necessita de aberturas, 
disponibilidades, para que se possa experimentar o que se oferece à vida. Por meio dessas 
“janelas” do cotidiano é que se pode caracterizar a experiência como singular, múltipla, 
incerta e imprevisível.  
 Agamben discute que a problemática da experiência está relacionada com a linguagem 
e a infância, pois  

Somente sobre esta base se torna possível propor em termos inequívocos o 
problema da experiência. Dado que, se o sujeito é simplesmente o locutor, 
nós jamais apreenderemos no sujeito, como Hurssel acreditava, o estudo 
original da experiência, “a experiência pura e, por assim dizer, ainda muda”. 
Ao contrário a constituição do sujeito na linguagem e através da linguagem é 
precisamente a expropriação desta experiência “muda”, é portanto, já sempre 
<palavra>. Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, 
não poderia ser nada além daquilo que, no homem, está antes do sujeito, vale 
dizer, antes da linguagem: uma experiência “muda” no sentido literal do 
termo, uma in-fância do homem, da qual a linguagem deveria, precisamente, 
assinalar o limite.(AGAMBEN, 2005, p. 58)   
 

 Desta forma,  não se pode pensar a possibilidade de uma experiência sem linguagem. 
Não há infância na pré-linguagem, pois ambas, infância e linguagem estão diretamente 
relacionadas. A idéia de procurar a origem do homem sem linguagem remete ao problema do 
conceito de origem, pautado numa ordem cronológica e inicial além da tentativa de identificar 
o inexistente. (KOHAN, 2005, p.242) 
 O ser humano vai se constituindo na e pela linguagem. Assim, pode-se dizer que 
infância  (ausência de voz) não implica em uma carência do ser humano. “Ela é condição. 
Não há como abandonar a infância, não há ser humano inteiramente adulto” (KOHAN, 2005, 
p.245). 

[..] a experiência, a infância que aqui está em questão não pode ser 
simplesmente algo que precede cronologicamente a linguagem e que, a uma 
certa altura, cessa de existir para versar-se na palavra, não é um paraíso que, 
em um determinado momento, abandonamos para sempre a fim de falar, mas 
coexiste originalmente com a linguagem, constitui-se aliás ela mesma na 
expropriação que a linguagem dela efetua, produzindo a cada vez o homem 
como sujeito. (AGAMBEN, 2005, p. 59) 

 A infância vista por este prisma distancia-se de uma idéia de passividade, debilidade e 
inferioridade sustentadas por uma temporalidade linear. Ela passa a ser, segundo Agamben, 
descontinuidade, porvir.  
 Assim, infância e experiência estão co-relacionadas, pois não se trata de uma fase a ser 
superada, mas de perceber essa relação como acontecimento. Larrosa (2001, p. 284) defende 
que ao pensar a infância como acontecimento é possível suprimir tanto o “caráter de 
‘meramente passado’ do passado, quanto o caráter  ‘meramente futuro’do futuro”. Para ele “a 
criança não tem nada a ver com o progresso nem com a recuperação: não remete a uma 
pontuação do tempo ao futuro”, ou seja, a criança não pode ser vista  nem como antiga nem 
como moderna, pois ela não está antes nem depois, ela é atual. O tempo da criança não segue 



uma linearidade ou evolução, segue o que autor chama de “presente inatual”, pois se trata de 
um presente intempestivo que proporciona pensar uma temporalidade descontínua.      

Desta maneira, não se deve interpretar a infância por uma linha cronológica, até 
porque “infante é todo aquele que não fala tudo, não pensa tudo, não sabe tudo” (KOHAN, 
2005, p.246) independente de sua idade. Não pensar o que todos pensam, não falar o que 
todos falam, viver a infância como descontinuidade, como desequilíbrio, como devir. Em 
suma, infância percebida como vida, como acontecimento. 

Muitas áreas de conhecimento têm se ocupado de pensar e discursar sobre a infância. 
Observa-se, por exemplo, que a psicologia, a pedagogia, a psicanálise, a biologia, dentre 
outras, tem se dedicado a tentar responder o que é a infância.  

Além dessas, uma outra voz que soa em nome da infância é a das artes, por exemplo, a 
literatura. Sem o alarde e rigor a que se prendem disciplinas que se preocupam em responder a 
questão o que é infância, a literatura trabalha silenciosa. A literatura entra sorrateiramente no 
imaginário coletivo fecundando, construindo, desconstruindo perfis de crianças. Parece haver 
uma combinação desses perfis com as imagens de infância em circulação nos campos 
literário, científico, econômico e político. Assim, a infância vai se tornando o que dizem que 
ela é. Para Lajolo, a criança que habita romances e poemas é muito familiar à criança que 
habita as propagandas e que vende produtos, assim como muito próxima da criança para a 
qual a UNESCO tece recomendações e, também, da criança que é objeto de estudos e práticas 
de puericultores e pedagogos. 

Dentre os traços de infância inscritos em poesias era muito comum evocar uma 
imagem idílica de infância, longe dos problemas e de conflitos, próxima à figura imaculada. 
Esta idéia de infância foi para além dos livros de poesia, inscreveu-se nos manuais escolares e 
até hoje é comum encontrarmos pessoas que ao se prepararem para falar da infância recorrem 
a essas imagens. Contudo, outras imagens de infância também são representadas na literatura 
como nos lembra a autora ao citar Mário de Andrade: “Piá não sofre? Sofre”...  

As professoras investigadas ao narrarem sua infância não a colocam de forma 
idealizada ou idílica, ainda que tenham surgido momentos de nostalgia durante as narrativas. 
Na verdade, a visão de infância prazerosa perde-se em meio a relatos de falta de tempo para 
brincar e ler. 

Algumas professoras, por exemplo, narram uma infância de dificuldades, tendo que 
auxiliar nos trabalhos da casa e da roça, além de procurar serviço fora para contribuir com as 
despesas da casa.  
 Marina narra de forma direta uma experiência de infância sem tempo para outras 
práticas que não fosse o trabalho e o estudo:  eu trabalhei com dez anos, já comecei a 
trabalhar. A gente estudava e tinha que trabalhar. Eu não tinha tempo para ler e ouvir 
história. (Marina) 

Falta de tempo, mais uma das facetas da expropriação da experiência. Nas narrativas 
dessas professoras de Educação Infantil a falta de tempo para brincar e se valer de outras 
práticas na infância é evidente. Talvez, Marina ao economizar palavras para narrar sua 
infância tenha dado uma pista, um caminho, para compreendermos sua infância. Uma infância 
em que não se tenha muito que contar? Talvez. Afinal, o que narrar? Perdida ou consciente 
em suas lembranças, a questão é que Marina não soube o que era passível de ser contado. 
Nesse instante, lembro-me de Benjamin, ao dizer que os homens vinham da guerra sem ter o 



que contar. Essas professoras não foram para guerra, mas tiveram e têm um cotidiano 
(AGAMBEN, 2005) onde o trabalho era e, ainda é, uma prerrogativa para a sobrevivência. 
Sobre-viver, não é esta mais uma forma de expropriação da experiência? Se tomarmos a 
experiência, de acordo com Larrosa, como vida, acontecimento o que dizer de uma sobrevida?  

Pode-se, portanto, inferir que a infância dessas professoras distancia-se de uma 
imagem de infância idílica. Os prazeres, sabores, surpresas e arranhões se existiram, estão 
atravessados pelo trabalho e pela falta de tempo. Uma experiência de certo modo muda. 

Nívia, Carolina e Lúcia também mostram um pouco dessas infâncias. Usam a narrativa 
para falar dela. Ora narrando a repetida rotina de cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar das 
crianças, ora fazendo o almoço na ponta dos pés (já que não tinha estatura para alcançar o 
fogão) , ora simplesmente dizendo que não tinham tempo para nada, só para o trabalho e 
estudo. 

Retomando o movimento proporcionado pela leitura de cada um dos autores 
abordados observo que não é possível falar da criança, de infância e experiência de um único 
lugar. A criança é outra além do discurso postulado. Ser criança é estar na linha fronteiriça. 
Como diz Katz (1996, p.90) “criança não é apenas obedecer aos poderes, mas exercício 
imanente de potências”. 

Nesse sentido, para compreender melhor a experiência e a infância é preciso estar 
ciente dos movimentos de desterritorializar e reterritorializar, tornando-se outro. Pode-se 
dizer que a idéia de criança não é um vir-a-ser, pois este é sempre predeterminado, isto é, já é 
determinado antes de ser; mas um devir-criança. Segundo Katz (1996, p.91) o “devir não é 
necessidade, mas o produto de encontros e acasos. Inexiste algum caminho prévio e 
determinado que a criança devesse seguir a fim de se tornar um adulto”. Trata-se de um 
tempo intempestivo, imprevisível que não é determinado pelo passado ou futuro, nem mesmo 
pela evolução ou linearidade. 

Deleuze (1997, p.74) diz que é “errôneo fazer como se a criança primeiro estivesse 
limitada a seus pais e só chegasse aos meios depois, e por extensão, por derivação”. Segundo 
este autor, a criança explora os trajetos e traça o mapa correspondente, sendo que o mapa 
“exprime a identidade entre o percurso e o percorrido” (1997, p.73). Faz-se necessário 
lembrar que o mapa, não deve ser compreendido apenas em termos de extensão, mas também 
de intensidades, em densidades capazes de preencher o espaço do próprio trajeto. Assim, vale 
ressaltar que é o devir “que faz, do mínimo trajeto ou mesmo de uma imobilidade no mesmo 
lugar, uma viagem; e é o trajeto que faz do imaginário um devir”. (DELEUZE, 1997, p.77) 

Agamben (2005) ressalta que o conceito de infância tem um impacto na forma de 
pensar a infância, sendo que, de um lado, deixa de estar associada necessariamente às crianças 
e a sua visão de seres pequenos e frágeis, de outro, passa a ser vista como condição de 
rupturas, experiências que possibilitam transformações de qualquer ser humano, independente 
de sua idade. Kohan (2005, p.245) analisa essa idéia de Agamben enfatizando que “não há 
como abandonar a infância, não há ser humano inteiramente adulto. A humanidade tem um 
soma infantil que não lhe abandona e que ela não pode abandonar”.  

Como se pode ver é possível falar em infância independente da idade. Desse modo, as 
marcas de leitura trazidas por Lúcia parecem estar conectadas à infância,  já que é uma leitura 
que pede sempre a repetição, tal como uma criança que pede que se leia ou conte e reconte a 
mesma história.  



 A narrativa de Nívia fala, dentre outras coisas, da realização do sonho de ser 
professora e da leitora incompleta. 

Eu penso que... eu acho que ainda me falta muito eu teria que buscar ainda 
mais, eu sei muito pouco... eu me sinto realizada até certo ponto eu queria me 
aprofundar mais, melhorar ter capacidade de aprender com mais facilidade, 
porque eu tenho dificuldade, de gravar alguma coisa eu esqueço, esqueço 
muito e de entender também, porque tem coisas  que às vezes eu leio e eu 
tenho dificuldade de entender aquilo que li, então é onde  muitas vezes  volto 
para trás, gosto de ler devagar, para ler voltando. (...) (Nívia) 

 Ao falar de si como leitora, Nívia diz que ainda lhe falta muito. A falta, entendida 
como ausência, coloca a leitora numa idéia de ordenação, classificação, adjetivação. Assim, se 
vê como leitora-falta, faltando elementos para ser leitora. Uma leitora fragmentada, em que 
falta algo para sua composição integral, plena e única. Segundo Nívia a dificuldade está em 
reter a leitura, em entender o lido. Assim, como Lúcia, Nívia também esquece.   

Neuza narra um episódio bastante curioso. Diz que no caminho por onde costumava 
passar para ir até sua casa – que ficava na zona rural – havia na entrada de uma fazenda uma 
placa de madeira onde estavam escritas em carvão algumas palavras.  

Eles leram para mim. A gente passava porque era caminho de vir para a 
cidade. E estava escrito “mãe da lua”, “mãe da lua”. Aí eu fiquei muito tempo 
pensando por que mãe da lua? e com aquilo na cabeça, né?Aí estudando, mas 
parece que a gente não tinha aquela idéia de perguntar para a professora ou 
então esquecia eu não sei o motivo. Aí quando um dia eu resolvo pegar o 
dicionário e olhar eu não achei. Aí eu perguntei para o fazendeiro porque ela 
chamava “mãe da lua”. E ele disse: é devido um passarinho que existe por 
aqui e ele aparecia muito. (Neuza) 
 

 A leitura aqui pode ser tomada como desbordamento. A leitura sempre tão buscada 
nos livros e nos textos impressos mostra uma de suas possibilidades por meio de uma placa de 
fazenda. E mais, ler sem saber ler, Neuza exercita a capacidade de dar a ler numa prática 
quase que adivinhatória, numa grande brincadeira de criptograma. Imagina muitas coisas até 
que alguém lê para ela – aliás na lembrança de Neuza esse alguém vem traduzido no plural, 
são os outros, “eles leram”. E assim que “eles” leram o que deveria ser a solução do enigma 
surgiu um novo: “mãe da lua”. Entretanto, o poder das palavras ultrapassa sua decifração e 
naquele momento Neuza descobriu isso. Descobriu também, que ainda que se desvendem os 
códigos das palavras, elas podem resguardar o seu mistério. Neuza parece ter experimentado 
um misto de decepção e sedução durante um período difícil de ser mensurado, apenas nos dá a 
idéia de um tempo que está entre o ler sem saber ler a placa, entre ouvir “eles lerem”, entre 
aprender a ler e ler sozinha, entre o não consultar a professora, entre o procurar no dicionário, 
entre a interpretação dada pelo fazendeiro.  Entre lembrar e narrar. 

O movimento promovido por Neuza aproxima-se do devir-leitura. Ao tentar ler, sem 
saber fazê-lo, ela estabelece uma multiplicidade de possibilidades interpretativas, que está 
carregada de potencialidades. E o mais interessante, nesse caso, é que logo que ficou sabendo 
da leitura-una – leitura decifrada – “mãe da lua”, Neuza desvia-se da linha que a ligaria a um 
ponto de origem – passarinho – e a entende como leitura-devir. Nas palavras de Deleuze e 
Guattari (2002, p.91) “uma linha de devir não se define nem por pontos que ela liga nem por 
pontos que a compõem: ao contrário, ela passa entre os pontos, ela só cresce pelo meio”. 



Assim, o devir-leitura acaba por desfazer os pontos e a leitura de “mãe da lua” não tem um 
percurso linear, pois suas linhas já estão entrelaçadas. Enfim, é puro desbordamento. 
 
DEVIR-LEITURA. DEVIR-LEITORA? 
 
 A partir das narrativas é possível notar alguns traços das cartografias que constituíram 
e vêm constituindo as leitoras. Assim, sem a pretensão e a preocupação com o verdadeiro ou o 
falso; ou, ainda, com uma adjetivação da leitora, visto que não se buscavam pontos mortos, 
mas movimento, conexões foram realizadas, apontando que as pontes que ligam as idéias de 
leitura, práticas de leitura, infância, experiência, mulher, professora, leitora são por natureza 
moventes, o que inviabiliza qualquer tentativa de tomá-las como modelo estrutural único e 
pronto.  
 Como se observou, este estudo não é para falar sobre a leitura ou sobre a leitora, mas 
dos encontros, nos episódios narrados, de pontos de intersecção entre a leitura e a leitora. Ao 
narrar episódios relacionados à leitura as professoras foram deslocando lembranças, 
conceitos, imagens e, nesse deslocar, rupturas, alongamentos, variações apareceram. 

Assim, as narrativas potencializaram a percepção de que as professoras vão/vem se 
constituindo leitoras em um movimento que comporta tanto territorializações quanto devir. 
Nesse sentido, a “leitura sem saber ler”, narrada por Neuza, pode ser tomada como exemplo. 
Nela, a leitora vai se construindo por linhas que não se define por pontos que ligam ou 
compõem, mas pela linha de devir que passa entre os pontos, sempre pelo meio .  

 O que se pode notar é que não há como falar da leitora constituída e cristalizada, mas 
das muitas leitoras que compõem cada uma. Pensar as leitoras a partir do “meio” implica 
perceber que elas vão experimentando um lugar outro, indefinido, incerto e que está fora das 
margens.  
  Enfim, ainda que o mapa narrado pelas professoras remeta à linhas de 
segmetaridades, linhas que compõem estratos, territórios de leitora, formatados por protocolos 
e imperativos, levando-as a se perceberem como incompletas e, até mesmo, “fraca como 
leitora”, as narrativas possibilitaram, também, a percepção de linhas de fuga e de movimentos 
de desterritorialização e desestratificação. 

Das cinco narrativas fica a idéia da leitura como experiência diretamente conectada à 
infância. Esta, entendida como experiência que independe da idade, uma espécie de des-idade 
que comporta devires. Desse modo, o devir leitura das professoras se dá como leitora-infância 
já que efetuam experiências de leitura: lendo sem saber ler, lendo-deslizando ou lendo sem 
parecer que leu, pura processualidade.  O devir leitora-infância não está na ordem do tempo 
passado ou futuro. Há que se pensar esse devir como aquilo que nos escapa, que povoa 
regiões em que o saber e o poder não comandam. É um estar “entre” a experiência de leitora e 
a infância.  

É fundamental que as professoras tenham oportunidades de efetuar experiências de 
leitura, principalmente, quando se toma a leitura como experiência capaz de romper com os 
modos estabelecidos de ler e de compreender. 

Em suma, na cartografia das práticas de leitura dessas professoras de Educação 
Infantil foi/é possível deslizar entre algumas linhas do mapa que as compõem leitoras, 
potencializando devires: devir-professora, devir-mulher, devir-leitora, devir-infância. 
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