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O presente trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que tem como 
objetivo compreender as concepções sobre infância, educação infantil e sobre o 
profissional que aí atua, elaboradas por monitoras a partir do Curso de 
Aperfeiçoamento para Monitoras de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Campinas, realizado pela Coordenadoria de Formação entre os anos de 2003 a 
2006. O Curso pautava–se no acesso destas profissionais aos saberes teóricos que 
envolvem a profissão, bem como na garantia da recuperação de seus saberes 
práticos na educação das crianças pequenas. A pesquisa assume Bakhtin (1986, 
2003) como principal interlocutor teórico–metodológico, compreendendo a 
produção de sentidos como sendo possibilitada e mediada pela linguagem. Na 
presente comunicação focaliza–se uma das entrevistas realizadas, com a monitora 
Marisa (46 anos), em que esta narra sua história como leitora, enuncia os diversos 
usos pessoais e profissionais da prática da leitura em suas experiências e explicita o 
papel dessa prática como mediadora fundamental da elaboração de sua 
pessoalidade e profissionalidade. A partir dos “textos” e das “histórias” com as 
quais teve contato, evocando–os como gravidade e prazer (Pompougnac, 1997; 
Petit, 2008), a entrevistada destaca o entrelaçamento entre a leitura e as 
experiências religiosas das quais participou (Silva, 2008; Chartier, 1996), o 
aprendizado teórico possibilitado pelas leituras no Curso ou outras autônomas, bem 
como sua utilização em práticas de letramento no trabalho educativo com as 
crianças bem pequenas. 
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O presente trabalho é parte de uma pesquisa que teve como objetivo compreender 
as concepções sobre infância, educação infantil e sobre o profissional que aí atua, 
elaboradas por monitoras a partir do Curso de Aperfeiçoamento para Monitoras de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Campinas, realizado pela Coordenadoria de 
Formação entre os anos de 2003 a 2006. Neste recorte do trabalho, enfoco a 
prática da leitura suscitada e narrada por um dos sujeitos da referida pesquisa. 

Começo de conversa: monitoras de Educação Infantil e efeitos da formação 
profissional 

A denominação monitoras[1], empregada na proposta do referido Curso e neste 
trabalho, é uma referência ao modo pelo qual, no cotidiano dos centros e escolas 
de Educação Infantil, são chamadas as profissionais encarregadas da educação e do 
cuidado das crianças de 0 a 3 anos. A trajetória desse segmento de profissionais na 
Rede Municipal de Ensino de Campinas inicia-se em 1989, com a incorporação das 
creches à Secretaria Municipal de Educação. Até então, as creches faziam parte das 
atribuições da Secretaria de Promoção Social. Sua incorporação à Secretaria de 
Educação implicou o reordenamento da divisão de tarefas e da atribuição de 
responsabilidades no interior dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), 
com a inserção de professores e pedagogos. 



Ao longo deste processo, ações de formação continuada foram desenvolvidas com 
as monitoras, na forma de cursos de curta duração e de grupos de formação 
centrados em atividades de caráter prático e imediato.  No entanto, muitas dessas 
profissionais não participavam desses cursos, nem dos grupos de formação 
organizados pela Secretaria Municipal de Educação, tanto em função da 
impossibilidade de horário, de restrições definidas pelas chefias das próprias 
Unidades Escolares quanto do desinteresse provocado por algumas experiências de 
formação que, segundo as monitoras, eram repetitivos e restringiam-se ao básico, 
sem possibilitar-lhes elaborações mais complexas relativas a sua própria atividade. 

As insatisfações apreendidas e a demanda por formação em moldes distintos 
daqueles até então experimentados, levaram a Coordenadoria de Formação, em 
2003, à organização de um curso de longa duração, com caráter de 
aperfeiçoamento profissional, que oportunizasse tanto uma retomada das 
experiências práticas dessas profissionais no cotidiano dos centros e escolas de 
Educação Infantil, quanto que lhes assegurasse o acesso a todo um embasamento 
teórico sobre questões relacionadas à infância, à Educação Infantil e ao próprio 
exercício profissional nesta área da educação. O cotejamento entre estes dois eixos 
foi o princípio do trabalho no Curso. 

            Atuei como professora-formadora nesse Curso, desde o primeiro ano de 
seu funcionamento em 2003, até meados de 2006, época em que foi encerrado.  

As experiências narradas pelas monitoras, neste espaço formativo, suscitavam-me 
indagações: quais eram os parâmetros de escolha para a condução da prática 
pedagógica, utilizados pelas monitoras em suas vivências com as crianças 
pequenas? Como elas organizavam, no trabalho, as suas experiências profissionais, 
dando visibilidade a toda uma trajetória já trilhada? Quanto de suas histórias de 
vida pessoal, escolar e de formação profissional indiciava-se nestas escolhas? Por 
que processos de elaboração passavam as palavras enunciadas por nós, 
formadoras? Como as palavras privilegiadas na formação mediatizavam as relações 
de conhecimento que as monitoras elaboravam de seu trabalho? E também, como 
essas palavras eram mediatizadas, em sua elaboração ativa, pelos sentidos e 
significados já consolidados e em elaboração pelas monitoras em suas histórias de 
vida? Em que medida as palavras da formação tornavam-se palavras das 
monitoras, e com que nuances valorativas? Terminado o Curso essas questões me 
acompanhavam...  

Assumindo Bakhtin (1986, 2003) como principal interlocutor teórico-metodológico - 
concebendo a produção de sentidos como sendo possibilitada e mediada pela 
linguagem e o lugar da linguagem nos processos educativos e seus modos de 
funcionamento na circulação e produção de conhecimentos e nas transformações 
por que os sujeitos passam nas (e a partir das) relações de ensino - procurei, neste 
estudo, compreender as concepções elaboradas pelas monitoras que, como 
protagonistas sociais concretas do Curso, o produziram como relação social e 
vivência pessoal.  Para tanto procurei levantar indicadores dos sentidos elaborados 
pelas monitoras a partir do cotejamento entre seus dizeres sobre o que aprenderam 
no Curso, o que dele incorporaram e os discursos proferidos e as práticas 
divulgadas nesse processo formativo, elegendo como questão de investigação o 
seguinte: Como os conceitos e informações sobre infância e Educação Infantil, que 
foram deliberadamente compartilhados no Curso de Aperfeiçoamento para 
Monitoras, mediatizaram a identidade (o que é ser monitora) e a prática (o que é 
trabalhar como monitora) das cursistas como monitoras de Educação Infantil nesta 
Rede de ensino?  



De modo a levantar indícios dos sentidos elaborados pelas monitoras, realizei, com 
seis delas, entrevistas em que busquei ouvi-las, um, dois ou três anos depois de 
concluído o Curso, a respeito do que ficara nelas daquilo que se compartilhara. 
Dessas entrevistas resultaram enunciados a respeito do Curso, a respeito de 
concepções, conceitos, informações e indicações de práticas sobre Educação Infantil 
e infância e de sentidos relativos à sua identificação e singularização como 
monitoras. Nesse sentido, o material de trabalho desta pesquisa é a linguagem em 
funcionamento nas interações produzidas nessas duas condições específicas - 
relações de ensino e entrevista, nas quais nos encontramos em diferentes 
momentos e em diferentes papéis. 

No recorte que faço da pesquisa, neste trabalho, focalizo uma das entrevistas 
realizadas, com a monitora 

Entre textos e histórias: a formação e a leitura em Marisa 

Marisa[2], de 46 anos. Dentre tantos sentidos 
elaborados pelas monitoras e apreendidos por mim, na perspectiva da 
compreensão de efeitos já elucidada, enunciando sobre o Curso e seu trabalho 
como monitora, Marisa narra sua 

Ao longo de minha interlocução com Marisa, a prática da leitura configurou-se como 
o centro, em torno do qual gravitavam suas elaborações e organizavam-se suas 
impressões e reflexões sobre o Curso de Aperfeiçoamento. Ao narrar sobre sua 
história de vida e escolaridade, Marisa já aborda suas relações com os livros e a 
leitura:  

história como leitora, enuncia os diversos 
usos pessoais e profissionais da prática da leitura em suas experiências e 
explicita o papel dessa prática como mediadora fundamental da elaboração 
de sua pessoalidade e profissionalidade.  

Bem, eu fui como agora e como sempre, por mim mesma. Acho que pela vontade 
de conhecer, pelo gosto pela escola. Porque, minha mãe é analfabeta. Até hoje, ela 
não sabe ler. A escola era um espaço - quando eu aprendi a ler - era um espaço 
onde eu me realizava, eu amava e amo até hoje. Eu leio muito, e acho que o 
melhor presente da escola para mim foi o aprender a ler. E sempre tive muitos 
livros. E outro dia estava me queixando: "Aonde eu arrumava tantos livros?" Minha 
mãe não comprava. Nós éramos muitos pobres. Éramos paupérrimos mesmo, de 
morar em casa que não tinha piso; de não ter água e não ter luz.

  

  

Numa das escolas que eu estudei, mas isso eu já estava na quarta série - e já 
estava em São Paulo - tinha uma biblioteca. E eu me lembro que eu tinha lido 
quase todos os livros da biblioteca. E nessa escola, na quarta série em São Paulo, 
tinha um Prêmio chamado Prêmio Cidade de São Paulo. E que era para os melhores 
alunos das escolas. Eu ganhei esse prêmio na quarta série, pelas notas. Pelas 
médias que eu tinha. Eu tinha boas notas. A gente recebia o prêmio das mãos do 
prefeito, e tal. Mas eu não recebi. A minha professora de quarta série - que se 
chamava Regina - queria me levar. Foi combinar com o meu pai de me levar, e 
meu pai falou: "Não, imagina. Eu levo..." e tal, tal, tal... E não me levou nada. Ele 
saiu para beber, esqueceu. Minha mãe chegou tarde do serviço; foi até a patroa 
dela que me deu a roupa. Eu lembro até da roupa. Mas, não chegamos a tempo. 
Era num teatro e nós fomos a outro; porque minha mãe não conhecia bem aquela 
região... Minha mãe até se esforçou para me levar, mas nós fomos ao teatro 
errado, de ônibus, numa noite chuvosa e tal e acabamos nos perdendo e chegando 
muito tarde. Chegamos lá e tinha acabado a cerimônia. Ela começava às seis horas, 
mas nós chegamos lá mais de nove horas. Minha professora se empenhou e foi 
buscar os livros para mim. E eu ganhei uma estantezinha de madeira, bem 



bonitinha. Eram quarenta e nove livros e um dicionário. Esses eu li todos, e ainda 
tenho os volumes. Tem alguns que eu tenho até hoje, e veio uma plaquinha de 
prata com o nome e tal. Mas a plaquinha sumiu, meu pai deve ter vendido para 
comprar bebida. Mas antes disso, dos livros, eu não me lembro onde eu conseguia 
os livros.

As leituras foram enunciadas por Marisa, ao longo da entrevista, como um 
momento agradável e como um modo de aproximação com o saber. Leitura como 
"gravidade", utilizando aqui uma expressão de Pompougnac (1997, p. 49) para me 
referir às relações de conhecimento e ao saber-fazer na profissão, instaurados e 
mediados por ela, e leitura como prazer. Ambas não se apresentavam separadas 
em Marisa.  

  

"Textos" e "histórias" - escolhas lexicais com que Marisa marca e diferencia 
gravidade e prazer, incluindo na segunda categoria os filmes - caminhavam juntos 
na composição do leque de suas experiências como leitora e como pessoa, 
lembrando-me uma rica discussão sugerida por Petit (2008): 

No Curso, eu gostava das leituras. Não só das leituras de texto, mas das leituras de 
história; de contar histórias. Dos livros diferentes e tal. Dos filmes, que são 
histórias também. Eu sou muito envolvida com história.  

Uma vez mais acredito que, com essa dimensão da leitura em que a leitura 
"trabalha" o leitor, estamos longe das divisões estabelecidas que opõem, por 
exemplo, os partidários da leitura "utilitária" aos da leitura de entretenimento. 
Quando encontro palavras que me perturbam porque permitem expressar o que 
tenho de mais íntimo, assumo que isso é algo "útil" ou é um "prazer"? (p. 39) 

Esse gosto pelos livros e pelas práticas de leitura foi apre(e)ndido e elaborado ao 
longo de sua história como aluna, como mulher e como profissional e encontrou, no 
Curso, acolhimento e afirmação, tanto nos gestos da leitura-fruição, quanto na 
vivência da leitura como estudo, como via de acesso aos conhecimentos da 
profissão e às teorizações sobre a Educação Infantil.  

Em sua trajetória pessoal, a leitura foi, em suas palavras, o grande "presente" que 
a escola lhe assegurou. Em face da miséria vivida na infância e da não-escolaridade 
dos pais, foi a escola que lhe proporcionou o aprendizado da leitura. Foi ali que 
Marisa teve acesso à alfabetização, à circulação dos materiais impressos, aos livros, 
às histórias, à oportunidade de estudo veementemente abraçada por ela.  

A facilidade, nos seus tempos de infância, para tornar-se leitora, logo se valendo de 
estratégias diversas e orientando-se com facilidade na pluralidade de gêneros, 
possibilitaram-lhe o contato com referências de uma ambiência cultural diferente 
daquela de seu meio de origem.  

A vivência escolar da leitura teve continuidade nas práticas religiosas. Adolescente, 
ela integrou-se a uma Igreja evangélica, onde participava ativamente da formação 
das crianças no culto infantil.  

Do mesmo modo que a escola, as práticas religiosas foram também mediadoras da 
apropriação da leitura por Marisa. Como destaca Silva (2008), em pesquisa sobre 

À noite, no culto dos adultos, sempre tinha um adolescente para ajudar. Que era 
uma forma de eles trazerem as meninas para ajudar. Aos 14 anos já tinha uma 
sala. A sala dos pequeninos, que eram bebês; era contar historinhas, cantar 
musiquinhas. De ler uma palavrinha da Bíblia. Então, eu tinha essa prática. 



práticas e histórias de leitura, há estreitas conexões entre a construção histórica da 
leitura com as práticas realizadas pelos sujeitos, nas diferentes instituições, nos 
diferentes espaços. Os modos de apropriação e representação dessas práticas, 
inseridos em um contexto amplo de produção, são constituídos por seus usos 
históricos e pelos valores das comunidades. 

As práticas de leitura vividas no espaço religioso, tais como a familiaridade com o 
texto bíblico, nascida da constância da leitura da Bíblia e de outras publicações da 
Igreja, a leitura em voz alta para um grupo, conforme enuncia Marisa, a oração 
individual ou coletiva, representam usos e valores da leitura que se mostraram, 
historicamente, fundamentais à consolidação do hábito de ler e que parecem 
favorecer, em Marisa, não só a postura de leitora, mas também a familiaridade com 
os livros, com outros suportes da escrita e com diferentes modos de ler.  

Conforme Silva (2008), as práticas religiosas foram divulgadoras e contribuíram 
para a consolidação de algumas figuras marcantes de toda a história da leitura, em 
especial a figura do "autor oral", "neste caso especificamente o pregador, sempre 
presente nas traduções do texto sagrado ou nos tratados teológicos" (p. 93). Além 
disso, elas contribuíram também para a consolidação da leitura em voz alta, 
mesmo fora da ambiência religiosa. Essa modalidade de leitura, que alimentava 
uma relação entre o leitor e a comunidade dos próximos foi uma forma de 
sociabilidade compartilhada e comum nos salões, nas sociedades literárias, nas 
carruagens, nos cafés, nas sociedades do Antigo Regime, segundo Chartier (1996). 
A leitura em voz alta "alimentava o encontro com o outro, sobre a base da 
familiaridade, do conhecimento recíproco, do encontro casual, ou ainda, para 
passar o tempo" (CHARTIER, 1996, p. 43). 

Traços dessa ambiência cultural valorizadora das práticas de leitura aparecem nos 
enunciados de Marisa acerca de situações vivenciadas por ela com as crianças.  

Como atividade orientada pelo adulto, a leitura de histórias no "momento da 
leitura", conforme citado por Marisa, é um momento da sua rotina profissional que 
promove o acesso da criança ao texto escrito, tanto pela voz da professora que o 
lê, quanto pela exploração, pelo manuseio dos livros e a imitação das posturas de 
ler os adultos, como "virar as folhas e falar, como se estivesse lendo", pelas 
crianças pequenas. Esses modos de acesso da criança ao texto escrito relacionam-
se ao letramento. 

Os meus pequenininhos gostam de ler... (...) Sim, da história. (...) E tem dias que 
temos o momento da leitura. Eles não sabem ler, mas eles pegam lá. Esses dias eu 
fiquei encantada e com raiva por não ter uma máquina nessa sala para filmar. Uma 
menininha de minha turma, sentada, virava as folhas, e falava, falava... Virava as 
folhas e falava e falava... Como se ela estivesse lendo e contando a história. Então, 
eu fico super feliz de ver o interesse deles pela leitura e por ler. 

            Partindo do pressuposto de que "o letramento está relacionado com os 
usos da escrita em sociedade e com o impacto da língua escrita na vida moderna" 
(KLEIMAN, 2005, p. 19), é possível discutir a abertura, nas práticas pedagógicas da 
Educação Infantil, inclusive com crianças bem pequenas em sua maioria ainda não 
alfabetizadas, para experiências cotidianas de leitura e escrita que estejam ligadas 
à brincadeira, ao faz-de-conta, às próprias conversas da criança, bem como ao 
ouvir e contar histórias.  

Voltando às palavras de Kleiman (2005, p. 18), a respeito dos efeitos do contato 
das crianças com textos, entre eles, as histórias infantis: 



"(...) as crianças são letradas, no sentido de possuírem estratégias orais letradas, 
antes mesmo de serem alfabetizadas. Uma criança que compreende quando o 
adulto diz ‘Olha o que a fada madrinha trouxe hoje!' está fazendo uma relação com 
o texto escrito, o conto de fadas: assim, ela está participando de um evento de 
letramento (porque já participou de outros, como o de ouvir uma historinha antes 
de dormir). (...) Sua oralidade começa a ter as características da oralidade 
letrada."(KLEIMAN,2005:18) 

Ao dizer que seus bebês de cerca de um a dois anos de idade "não sabem ler", mas 
"gostam de ler", Marisa registra a circulação do texto escrito entre as crianças e 
que, nessa faixa etária, as educadoras organizam práticas situadas de compartilhar 
histórias, o "momento da leitura", as quais possibilitam que as crianças aprendam e 
imitem os gestos e posturas de leitura dos adultos. 

A leitura ligada aos estudos teóricos é mais um dos pontos ressaltados pela 
monitora em seus enunciados. Esse tipo de leitura era uma de suas expectativas 
em relação ao Curso. Em contato com esse material do momento inicial do Curso, 
Marisa relembrou que na época em que ingressou na Rede Municipal de Campinas, 
deparando-se com práticas educativas que considerava questionáveis, começou a 
ler matérias relativas à Educação Infantil na revista Nova Escola.  

Mediada por essas leituras iniciais, Marisa reconheceu que estudiosos da infância 
poderiam apresentar contribuições significativas para mudanças nas suas ações.  

Comecei a ler algumas coisas relacionadas. Durante um tempo, a minha filha - 
nessa época um pouco mais adulta - ela me deu uma Nova Escola. Me deu de 
presente uma assinatura da Nova Escola. E eu comecei a ver, comecei a ler que 
não era daquele jeito. A creche poderia ser o lugar onde a criança está; não é 
somente para deixar ela lá enquanto você está trabalhando. Pode ser um lugar 
agradável, gostoso, de brincadeiras e tal. E daí, eu fui colocando isso em prática. 

  

"Bem, durante o tempo em que eu fui crescendo sozinha, tipo autodidata, e lendo e 
tal, eu sabia que havia muito mais. Que era importante que eu conhecesse como se 
dá o desenvolvimento da criança, como ela amadurece, como ela adquire a 
linguagem; como ela assimila aquilo que a gente está passando para ela. Como se 
dá todo esse processo. E eu sabia que o Curso iria me ajudar em todo esse 
caminho. Porque, eu não conhecia os teóricos. Tanto é que uma das minhas 
colocações é conhecer um pouco os teóricos. As pessoas que estudam realmente a 
infância. (...) E eu sabia que no espaço no Curso, eu teria essa oportunidade. De 
conversar, de ler, de pesquisar. De alguém que me orientasse: "Olha isso. Vamos 
ler isso daqui, porque isso daqui está explicando". (...) E me abrir: "Olha, é assim 
que a criança aprende. É assim que ela vai entender isso. É assim, que ela se 
desenvolve". Por imitação, por tentativa e erro. Então, isso foi muito importante 
para mim. E foi essa a motivação, que me levou. Entender mesmo. Como se dá o 
desenvolvimento? Como se dá a aprendizagem? Como uma coisa se dá com a 
outra? (...) E foi por causa disso. Para o meu desenvolvimento, para o meu 
aperfeiçoamento..." 

Assumindo que, a princípio, o que fazia no CEMEI "era guiado pela boa vontade e 
pela sensibilidade" e indiciando não negar seus conhecimentos ditos femininos ou 
maternos, condição pessoal de grande parte das educadoras infantis que 
freqüentavam o Curso, Marisa assinalou que a opção pelo Aperfeiçoamento foi 
definida pela possibilidade de "embasamento" e de superação da solidão da 
autoditaxia.  



Tradicionalmente, a autodidaxia diz respeito a percursos desenvolvidos pelos 
sujeitos fora da escola. No entanto, Marisa enuncia suas experiências escolares e 
religiosas como fundamentais na sua história de vida e na sua constituição como 
leitora. Em que sentido, então, Marisa escolhe a palavra autodidata pra definir-se? 
O conceito de autodidaxia, tal qual utilizado por ela, aparece no estudo de Hébrard 
(1996) sobre a autobiografia de Valentin Jamerey-Duval. Neste caso, o conceito 
refere-se à criação, em condições adversas, de caminhos próprios de aprendizagem 
e de consolidação da formação como leitora. Como assinala Hébrard (1996): 

"[...] o autodidata testemunha não somente a possibilidade de aprender a ler, no 
sentido mais pleno do termo, mas também a necessidade de contar essa 
aprendizagem para dar-lhe a sua verdadeira dimensão, a de uma vitória contra a 
inércia das posições culturais e, desse modo, torná-la irrevogável." 
(HERBRAD,1996,p. 38 - 39) 

Assim como em Valentin Jamerey-Duval (1996, p. 43), a leitura configurou-se, para 
Marisa, como uma conquista cultural, como uma mediadora fundamental na 
aquisição de conhecimentos e de "transformação do horizonte de referências" 
(HÉBRARD, 1996, p. 51). O texto escrito, para Marisa e para Valentin Jamerey-
Duval, torna-se um interlocutor que sugere que "outras respostas são possíveis 
além daquelas que colhemos ao acaso dos encontros; respostas mais precisas e 
menos aleatórias..." (HÉBRARD, 1996, p. 55) Estes leitores passam das referências 
das práticas da oralidade às referências contidas nos livros (p. 56). 

Estudando a figura do jovem camponês do século XVIII, em sua autobiografia, 
Hébrard (1996) destaca como traço da autoditaxia "a intensidade do deslocamento 
cultural constituído" assegurado pela mediação da leitura, vivida e consolidada em 
condições sociais adversas. O autor assim sintetiza o percurso do jovem camponês: 
"Valentin Jamerey-Duval aprendeu a ler

Essa síntese também se aplica ao percurso cultural de Marisa: ela aprendeu a ler, e 
sua história de leitura constituiu-se como parte da história de sua personalidade 
(POMPOUGNAC, 1997, p. 13). Mediada pelos livros, como meio de acesso aos 
conhecimentos, Marisa vem elaborando/construindo a si mesma, como pessoa e 
como profissional. Foi essa mulher-leitora, assim constituída, que buscou no Curso, 
prioritariamente, o conhecimento teórico.  

. É isso que o distingue daqueles que o 
souberam sempre." (1996, p. 72, grifo do autor) 

Nesta passagem, Marisa sintetiza sua maneira de compreender o Curso: a 
formação teórica - "questão filosófica mesmo", "aprender e adquirir conhecimentos" 
- e as contribuições para a prática profissional - "coisas práticas que a gente 
aprendia lá, fazendo, e se divertia muito e depois levava lá para a escola e se 
divertia lá na escola".   Ambas, a instrumentalidade - aprender a fazer - e os 
estudos teóricos são lidos por ela como duas dimensões da formação que se 
completam. 

Bom, para mim, pessoalmente, eu gostava das leituras. (...) Eu gostei muito das 
oficinas, né? Porque a gente tinha... a gente brincava e também aprendia. 
Brincadeiras novas, músicas novas, jogos novos. Então, coisas práticas que a gente 
aprendia lá, fazendo, e se divertia muito e depois levava lá para a escola e se 
divertia lá na escola. (...) É assim: gostar mais, pelo fato de serem mais 
prazerosos, é lógico que são as oficinas. Não vou negar, né? Porque você se 
diverte, você se... é como voltar a ser criança. E é o que acontecia; a gente se 
acabava. Soltava a criança que existia dentro da gente. Mas na questão de estudo, 
na questão filosófica mesmo, de aprender e de adquirir conhecimento: os textos, os 
estudos e as discussões. Não dá para separar. Os dois se complementam, né? 



Neste encontro, alguns sentidos... 

            

            Para esta monitora, a leitura constitui-se como marca identitária. Narrando 
suas experiências, Marisa indicia uma concepção de construção compartilhada de 
conhecimentos - com pessoas e com referenciais teóricos, as leituras que realiza, 
propriamente ditas. A leitura, para a monitora, é experiência privilegiada na 
formação, no compartilhamento de conhecimentos sistematizados acerca da 
profissão. 

Na abordagem e análise destes enunciados de Marisa, acerca de suas 
experiências com a leitura, deparei-me com esta prática abordada pela monitora 
em diversas frentes: Marisa aborda a sua relação com os "textos" e "histórias" com 
as quais teve contato, evocando-os como gravidade e prazer; fala sobre o 
entrelaçamento entre a leitura e as experiências religiosas das quais participou e 
participa; diz do aprendizado teórico possibilitado pelas leituras e enuncia sobre a 
utilização da leitura em práticas de letramento no trabalho educativo com as 
crianças bem pequenas. 

            E como tratamos aqui de construções e efeitos de sentidos, 

  

Marisa não é só 
isso. É tudo isso entretecido, costurado. Ela é tudo isso "míudo recruzado", como já 
disse o Rosa... 

BAKHTIN, Mikhail. 
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[1] Grupo majoritariamente constituído por mulheres. 

[2] O nome foi alterado, para preservar a identidade da monitora. 


