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O trabalho tem como objetivo a análise das memórias de leitura de professores 
produzidas em contexto de formação continuada. Nossa abordagem se fundamenta 
na concepção de ethos discursivo, compreendendo–o com Charaudeau (2005) 
como algo construído no entrecruzamento de olhares. A fim de compreender a 
construção da imagem de si no discurso nesse entrecruzamento de olhares (de si e 
do outro), nos ancoramos nas contribuições de Bakhtin (2003) sobre a exotopia do 
olhar ou olhar distanciado. Esse excedente de visão, determinado pelo lugar que o 
homem ocupa no mundo e presente em face de qualquer outro indivíduo que se 
apresente para ele, é condicionado pela singularidade e insubstitubilidade do seu 
lugar no mundo, em que o homem é o centro de valores e estar situado em dado 
conjunto de circunstâncias e todos os outros estarem fora dele. De tal forma que, 
aquele que olha o outro, o faz a partir de seu lugar no mundo, de seus valores, de 
suas crenças, de seu posicionamento e dá o acabamento a partir dessa posição 
axiológica. O olhar do eu para o outro, para o seu corpo será, assim, um olhar 
marcadamente posicionado o que equivale dizer construído nas interações, no 
conjunto de suas vivências e de seus valores. Na nossa análise, procuramos flagrar 
o olhar exotópico do professor sobre si mesmo e sua formação como leitor que 
implica encontrar o outro de si mesmo no acontecimento da vida e na singularidade 
de seu percurso de leitura. 
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A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como 

sou - eu não aceito. 
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            No período de 2007-2008, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

realizou-se um curso de especialização em Língua Portuguesa: leitura, produção de 

textos e gramática que tinha como público-alvo professores do ensino básico oriundos 

da rede pública ou da rede particular desse estado. Em uma disciplina (Teorias e ensino 

da Leitura) ministrada por mim, foi solicitado um memorial no qual deveriam ser 

relatadas as memórias de leitura ou o percurso de leitura de cada um que me 

proporcionariam uma visão de como esses alunos-professores se formaram leitores no 

mundo da vida. 

A minha abordagem dessas memórias se construiu com as lentes advindas da 

categoria ethos discursivo, abordada por Maingueneau (2006, 2008) e Charaudeau 

(2006), como também das formulações de Bakhtin (2003) sobre o olhar exotópico.         

A noção de ethos interessa, ultimamente, às mais variadas áreas das ciências humanas, 

especialmente, àquelas que estudam o discurso. Nascida em solo grego, com Aristóteles 

como principal referência em seu estudo, a noção de ethos hoje tem estudiosos da 

análise do discurso que a entendem como constituinte e constituidora do ato de 

enunciação. Maingueneau (2008) esclarece que não se deve desconsiderar o fato de que 

o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que este fale. 

Assim, é preciso fazer distinção entre um ethos discursivo e um ethos pré-discursivo. A 

construção do ethos

Fiz opção pelas postulações teóricas sobre 

 ainda tem que conviver com fenômenos de ordem vária tais como: 

os índices de que se vale o ouvinte para essa construção vão desde a escolha do registro 

da língua, as escolhas lexicais, o planejamento textual, o ritmo, a modulação, de tal 

forma que o ouvinte com uma percepção complexa, mobilizadora de sua afetividade, 

recolhe informações do material lingüístico e do ambiente.             Mesmo tendo de 

conviver com uma série de ressalvas e “amplas zonas de variação”, a concepção de 

ethos tem se mostrado produtiva e pertinente para uma análise do discurso que 

contemple uma corporalidade construída discursivamente. 

ethos de Mainguenau (2008, 2004, 

2005) que atende ao que ora me proponho a trabalhar. Para esse teórico, o ethos é uma 

noção discursiva, se constrói por meio do discurso, não é uma “imagem” do sujeito 

anterior a sua fala; o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência 

sobre o outro; é uma noção híbrida (sócio-discursiva), um comportamento socialmente 

avaliado, que não tem como ser avaliado fora de uma situação de interação. 



Maingueneau (2008) também propõe que se amplie a visão da retórica tradicional do 

ethos, que sempre o limitou à oralidade em situação de fala pública, solene ou não, a 

fim de contemplar todo tipo de texto, tanto orais como escritos. Com ele concordo 

quando afirma que todo texto escrito tem uma “vocalidade” que se manifesta em uma 

infinidade de “tons” que se associam para uma caracterização do corpo[1]

  

 do 

enunciador. Também como faço opção por uma concepção “encarnada” do ethos que se 

constrói na dimensão verbal e com o conjunto de determinações físicas e psíquicas 

ligado ao fiador pelas representações coletivas estereotípicas, assim: 

[...] atribui-se a ele um “caráter” e uma “corporalidade”, cujos 

graus de precisão variam segundo os textos. O “caráter” 

corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à 

“corporalidade”, ela está associada a uma compleição física e a 

uma maneira de vestir-se. Mais além, o ethos implica uma 

maneira de se mover no espaço social, uma disciplina tácita do 

corpo apreendida através de um comportamento. O destinatário 

a identifica apoiando-se num conjunto difuso de representações 

sociais avaliadas positiva ou negativamente, em estereótipos 

que a enunciação contribui para confrontar ou transformar: o 

velho sábio, o jovem executivo dinâmico, a mocinha 

romântica...  (MAINGUENEAU, 2008, p. 18)  

  

            Tais postulações permitem compreender que o ethos de um discurso é o 

resultado de fatores diversos, quais sejam: o ethos pré-discursivo, ethos discursivo 

(aquele que é mostrado), fragmentos do discurso nos quais o enunciador evoca sua 

própria fala (ethos dito). O ethos

            Feitas essas considerações sobre 

 efetivo, aquele construído pelo ouvinte/leitor, resulta 

da interação dessas diversas instâncias.  

ethos e compreendendo-o, com Charaudeau 

(2005), como algo construído no entrecruzamento de olhares, amplio essa visão com a 

contribuição de Bakhtin (2003) sobre a exotopia do olhar, ou olhar distanciado. Bakhtin 



(2003) afirma que o outro que está fora de mim é quem pode ter acesso à inteireza da 

minha imagem a partir do seu olhar distanciado que permite a visão de partes do meu 

corpo não acessíveis ao meu próprio olhar. De sua posição ele me vê e me completa e 

dá acabamento aquilo que somente de seu lugar e por meio de seu excedente de visão 

permitem enxergar e compreender. O homem tem uma necessidade estética absoluta do 

outro, daquele que diferente dele mesmo, pode dar acabamento a seu ser. Não 

coincidentes, os horizontes do eu e do outro, se complementam no acabamento estético 

e ético do ser: 

  

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de 

mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis 

não coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade 

que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, 

sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante 

de mim, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao 

seu próprio olhar – a cabeça, o rosto, e sua expressão – o 

mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em 

função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são 

acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando nos olhamos, 

dois mundos se refletem na pupila dos nossos olhos. 

(BAKHTIN, 2003, P. 21). 

             

            Esse excedente de visão, determinado pelo lugar que o homem ocupa no mundo 

e presente em face de qualquer outro indivíduo que se apresente para ele, é 

condicionado pela singularidade e insubstitubilidade do seu lugar no mundo, em que o 

homem é o centro de valores[2] e estar situado em dado conjunto de circunstâncias e 

todos os outros estarem fora dele.  De tal forma que aquele que olha o outro o faz a 

partir de seu lugar no mundo, de seus valores, de suas crenças, de seu posicionamento e 

dá o acabamento a partir dessa posição axiológica. O olhar do eu para o outro, para o 

seu corpo será, assim, um olhar marcadamente posicionado o que equivale dizer 

construído nas interações, no conjunto de suas vivências e de seus valores.  



            O acabamento da visão do outro é garantido, então, pelo movimento da 

contemplação ativa na qual o excedente de visão do eu completa o horizonte do outro 

indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste. Nessa visão do teórico, a 

necessidade de ir para o outro, compreender o seu mundo, seus valores, sua visão de 

dentro do seu mundo do que lhe é exterior, implica a necessidade maior de voltar ao 

lugar que ocupo no mundo, pois somente dele posso dar acabamento, ver o outro em sua 

inteireza, respeitar seu horizonte, sua posição singular no mundo. Tal compreensão 

implica, também, postura ética, responsável com a visão que se tem do corpo alheio no 

que concerne ao respeito, ao olhar amoroso que para Bakhtin garante a singularidade, a 

diferença, a eventicidade do ser no mundo e na vida.  

            O corpo como imagem externa para o eu e para o outro. Somente como Narciso 

é que contemplo o meu reflexo na água e a imagem externa integra totalmente o 

horizonte concreto de minha visão. Na vida, nem mesmo o espelho garante o todo de 

nós mesmos. Ocorre que a nossa relação com a nossa própria imagem externa não é de 

índole imediatamente estética, mas diz respeito ao seu possível efeito sobre os outros e 

sua visão, observadores imediatos, e, assim, nós a avaliamos não para nós mesmos, mas 

para os outros e por meio dos outros. É com o outro e pelo outro que nos vemos. Na 

categoria do eu, a minha imagem externa não pode ser vivenciada como um valor que 

me engloba e me dá acabamento, ela só pode ser vivenciada na categoria do outro. 

Ademais, somente me colocando na categoria do outro é que me vejo como elemento de 

um mundo exterior plástico-pictural e único. A imagem integral do homem, para a sua 

autoconsciência, está dispersa na vida e entra no campo de sua visão do mundo exterior 

apenas como fragmentos aleatórios, faltando unidade e continuidade e o próprio homem 

na categoria do eu não pode juntar a si mesmo em um todo externo minimamente 

acabado. Nem mesmo o espelho, a fotografia ou a observação especial de si mesmo 

podem ajudar, porque: 

  

O homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do 

seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único 

capaz de criar para ele uma personalidade externa acabada; tal 

personalidade não existe se o outro não a cria; a memória 



estética é produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior 

em um novo plano da existência. (BAKHTIN, 2003, P. 33). 

             

            Por isso, a forma do vivenciamento concreto do indivíduo real é a correlação 

imagética do eu e do outro. O modo como o eu vivencio o eu do outro difere do modo 

como o eu vivencio o próprio eu; e essa diferença de percepção tem importância 

fundamental tanto para a estética como para a ética. Como se vê, é no cruzamento dos 

olhares do eu sobre si mesmo e dos outros sobre o eu que a imagem de si se constrói. 

Na díade eu-outro é que a imagem de si é gestada.         Detenho-me, ainda, nas 

observações de Bakhtin (2003) sobre a autobiografia e a biografia, que interessam para 

esta análise dado o tom biográfico que prepondera nas memórias de leitura. Para esse 

pensador, o ser que fala na biografia é o outro possível, “ [...] pelo qual somos mais 

facilmente possuídos na vida, que está conosco quando nos olhamos no espelho, quando 

sonhamos com a fama, fazemos planos externos para a vida; é o outro possível que se 

infiltrou na nossa consciência [...].” (BAKHTIN, 2003, p. 140). Somente na posição 

axiológica do outro é que se consegue narrar a própria vida por meio de seus diversos 

personagens. Tal posição foi atestada por diversos dos nossos sujeitos de pesquisa que 

ao longo da feitura das memórias relatavam que “estavam encontrando outra pessoa que 

parecia estar esquecida, adormecida.” Ademais, qualquer memória do passado é um 

pouco estetizada. O acabamento estético foi dado às memórias desde a escolha pela 

terceira pessoa, às imagens que acompanhavam a palavra, o suporte (caixas decoradas, 

capas bordadas, reprodução de capas de livros lidos, fotografias de infância) dos textos 

e suas peculiaridades até o estilo escolhido para o relato. 

Consideramos relevante para a formação docente a recuperação dessa trajetória 

de leitura, uma vez que pode suscitar uma melhor compreensão desse processo, 

viabilizando, assim, um trabalho diferenciado com seus próprios alunos. Nóvoa (2007, 

p. 34), em seu texto afirma, entre outras coisas, que “[...] dispositivos que procuram 

rememorar as práticas dos professores, através de estratégias várias (narrativas orais, 

relatos escritos, etc.)” servem como fonte de reflexão no seu percurso de 

aprendizagem/ensino. Assim, o gênero discursivo “memória” é muito difundido, 

atualmente, em cursos de formação de docentes, devido à necessidade de uma análise de 

sua prática sala de aula e relembrar como se deu a sua constituição enquanto sujeito; 



passando de um sujeito ator, investigador a um sujeito transformador. Nóvoa cita, ainda, 

Pierre Dominicé que fala sobre a prática educativa: 

  

A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no 

qual se constrói a formação. Por isso, a prática da educação 

define o espaço de toda a reflexão teórica. O trabalho do 

investigador e dos participantes num grupo biográfico não é da 

mesma natureza, na medida em que ele possui mais instrumentos 

de análise e uma maior experiência de investigação. Mas trata-se 

do mesmo objeto de trabalho. Dito doutro modo, o saber sobre a 

formação provém da própria reflexão daqueles que se formam. É 

possível especular sobre a formação e propor orientações teóricas 

ou fórmulas pedagógicas que não estão em relação com os 

contextos organizacionais ou pessoais. No entanto, a análise dos 

processos de formação, entendidos numa perspectiva de 

aprendizagem de mudança, não se pode fazer sem uma referência 

explícita ao modo como um adulto viveu as situações concretas 

do seu próprio percurso educativo. (2007, p. 35). 

  

  

De tal forma que compreender o percurso da formação do leitor, por meio dessas 

memórias, nos permite vislumbrar um processo no qual interagem interesses, desejos, 

medos, angústias e encontros com outros que, quase sempre, tiveram papel 

determinante nessa formação. Destaca-se nessas memórias, ora analisadas, o papel 

relevante do outro na formação do leitor: pai, mãe, avós, tia ou tio, irmão ou irmã mais 

velha, professores foram aqueles que proporcionaram o primeiro contato com a revista 

em quadrinhos, o cordel, o poema, o texto bíblico, o conto de fadas. Eis como um dos 

sujeitos (para esse trabalho, irei me referir aos sujeitos nomeando-os numericamente 

como S1, S2 por ordem de entrada)  se reporta a isso: 

  



Minhas lembranças de leitura na infância são poucas, pois faço 

parte de uma família de oito irmãos em que o livro era uma peça 

rara de se encontrar em casa, até por que a prioridade era comida 

na mesa, mesmo assim me encantava com as histórias contadas 

por minha irmã mais velha. As mesmas eram inventadas e 

criadas por sua imaginação de adolescente. Lembro que quando 

a minha mãe ganhava uma revista ou gibi de uma freguesa dela, 

a festa era grande, todos queriam ler e de preferência em voz 

alta para os que não sabiam ler ficassem sabendo das histórias. 

(S1) 

             

Ganha visibilidade, nesse fragmento, o ethos de resistência do leitor que, apesar 

das dificuldades, via na leitura o encantamento e o acesso a um outro mundo para além 

daquele de dificuldades em que a comida era a prioridade e não o livro. Ainda em suas 

memórias, esse ethos é reforçado quando faz menção as suas dificuldades por ocasião 

do casamento: 

  

Quando fiquei mocinha, as coisas não haviam mudado. O livro 

continuava difícil de se encontrar em casa. Casei com dezessete 

anos [...] e vim morar em Natal, estudava no Atheneu, escola 

que terminei o segundo grau, como eu casei muito nova, 

chorava sentindo a falta da enorme família e, especialmente, da 

minha mãe. O meu esposo, para me consolar, trazia quase todo 

dia um livro de romance (Sabrina, Bianca entre outros) e eu 

adorava lia todos e relia, cada história era uma viagem. (S1) 

  

            A imagem de si que esse sujeito constrói, por meio dos recursos lingüísticos 

(continuava difícil, para me consolar, adorava, lia e relia, cada história era uma viagem), 

é daquele que enfrenta as dificuldades e para tanto a leitura foi instrumento de 

resistência e enfrentamento da realidade dura que se apresentava para ele. Claro está que 



esse sujeito procura mostrar uma imagem de leitor, construída positivamente, que não 

via na dificuldade motivo para não ler ou para se afastar do mundo da leitura. Claro 

também está que esse ethos se coloca como resposta a um discurso que encontra na 

dificuldade financeira, na ausência de estrutura familiar a justificativa para a não 

formação do leitor. Reconhecer-se leitor, em situação desfavorável, pode contribuir para 

uma compreensão das dificuldades de leitura, oriundas das minhas diversas situações, 

de seus alunos e de outros sujeitos com tenha que interagir como docente. 

            Um outro ethos recorrente nas memórias é o do leitor voraz, aquele que lê tudo 

que se coloca em suas mãos. Esse ethos positivo reforça um ponto de vista que vai de 

encontro ao atual estado de não-leitores alardeado por todos os instrumentos de 

avaliação, reforçado pelo discurso pedagógico e repetido à exaustão por muitos que 

estão em sala de aula atuando como professor. Assim, mostrar-se leitor é garantir um 

ethos positivo, competente, responsável e que se coaduna com aquele esperado para um 

professor: 

  

Após essa etapa tornei-me uma leitora em potencial. Lia tudo 

que vinha às mãos. [...] Dessa forma, tornei-me “devorada” de 

livros. Descobri a minha essência. Passei a ler dos clássicos aos 

populares, dos sagrados aos profanos, do universal ao local. Até 

hoje leio por prazer. Não consigo me separar do livro. Sempre 

tenho um à mão. (S3) 

  

            As escolhas lingüísticas reforçam esse ethos de leitor voraz (leitora em 

potencial, lia tudo, devoradora de livros, não consigo me separar do livro, sempre tenho 

um à mão) e a imagem de si construída é do leitor que formou sua “biblioteca 

particular” de textos advindos de diferentes linhagens o que garante uma avaliação 

positiva de seu trajeto e de suas escolhas. 

            Esse mesmo ethos de leitor voraz se encontra discursivamente construído por 

esse outro sujeito: 



  

Gostava de ler tudo. Minha preferência maior eram os livros de 

Sidney Sheldon, adorava os suspenses e as investigações, aliás, 

sempre culpavam o mordomo, isso eu nunca entendi, no meio 

dessas leituras, eu lembro de colocar uma vasilha de doces perto 

de mim, era uma mistura excitante: doces e livros. (S4) 

  

            Mais uma vez sobressai-se um ethos positivo, uma imagem de si revelada pelas 

escolhas lingüísticas que confirmam o sujeito leitor, suas escolhas, sua paixão (ler tudo, 

a preferência maior, adorava os suspenses, mistura excitante). Esse ethos de leitor voraz, 

em todos os relatos, tem sua gênese na infância, na descoberta do mundo da leitura, e 

permanece na fase adulta, conforme relatado nessas memórias. O arrefecimento desse 

desejo de ler é justificado pelo tempo exaustivo dedicado ao trabalho, pela falta de 

dinheiro para ter acesso ao livro ou então pelas responsabilidades da vida adulta: 

família, trabalho, ocupações de toda sorte.  

            Portanto, analisar o olhar exotópico desses docentes para a sua formação de 

leitor permitiu desconstruir um mito alimentado por discursos diversos oriundos de 

diferentes esferas sociais que afirma que o professor não é leitor. O ethos prévio, 

construído socialmente, é do professor não leitor. Contudo, em nenhuma das 150 

memórias lidas, das quais recortei apenas 4, para os fins desse artigo, se encontra 

menção ao não desejo de ler ou a não prática de leitura por esses docentes. Tal 

constatação leva a inferir que o professor lê ou que leu na sua infância ou na 

adolescência. Também se pode concluir que a leitura registrada nessas memórias talvez 

não seja aquela que se espera do professor e que formaria o leitor de gosto “refinado” 

por ter tido acesso à leitura do cânone ou aquela considerada como a “boa leitura”. 

Sobressai-se nesses registros o gosto pela história em quadrinhos (gênero inegavelmente 

formador de leitores), pelas revistas românticas tão discriminadas (Sabrina, Júlia, 

Bianca), mas lidas vorazmente pelo público feminino de uma época, ou pela “baixa 

leitura” dos Best-sellers (Sidney Sheldon). Concluo, também, que mesmo que esses 

professores procurassem construir um ethos positivo de leitor, daquele que lê tudo que 

lhe cai nas mãos, as suas memórias revelam escolhas que ao mesmo tempo podem 



comprometer esse mesmo ethos positivo, uma vez que suas leituras nem sempre se 

mostram referendadas por um discurso que prescreve o que deve ser lido, o que é bom 

para ser lido, o que não pode ser lido ou que não é boa leitura. Grande parte de suas 

escolhas de leitura se mostraram à revelia do cânone ou da famigerada “boa literatura”.  

            Concluo, também, que proporcionar essa escrita de si pode contribuir para 

repensar práticas de sala de aula ou para compreender o processo de formação do leitor 

que implica interações, desejos, escolhas e, principalmente, atos éticos em sala de aula 

comprometidos com essa mesma formação.  

  

Referências 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal

CHARAUDEAU, P.

. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 Discurso político

FOUCAULT, M. 

. São Paulo: Contexto, 2006. 

O que é um autor?. 

MAINGUENEAU, D. A propósito do ethos. In: MOTTA, A.R; SALGADO, L. (orgs.).

Lisboa: Vega, 2000.  

 Ethos 
discursivo. 

_____. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, R.

São Paulo: Contexto, 2008. 

 Imagens de si no discurso

_____. 

: a 
construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2005. 

Discurso literário

  

. São Paulo: Contexto, 2006. 

  

  

 
 

[1] O corpo a que se faz referência não é o corpo do enunciador extradiscursivo, 
mas ao “fiador” construído pelo destinatário com base nos índices liberados no ato 
enunciativo. 

[2] Dessa forma Bakhtin em Para uma filosofia do ato nomeia o sujeito singular 
no acontecimento da vida, em sua eventicidade. 
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 No período de 2007-2008, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

realizou-se um curso de especialização em Língua Portuguesa: leitura, produção de 

textos e gramática que tinha como público-alvo professores do ensino básico oriundos 

da rede pública ou da rede particular desse estado. Em uma disciplina (Teorias e ensino 

da Leitura) ministrada por mim, foi solicitado um memorial no qual deveriam ser 

relatadas as memórias de leitura ou o percurso de leitura de cada um que me 

proporcionariam uma visão de como esses alunos-professores se formaram leitores no 

mundo da vida. 

A minha abordagem dessas memórias se construiu com as lentes advindas da 

categoria ethos discursivo, abordada por Maingueneau (2006, 2008) e Charaudeau 

(2006), como também das formulações de Bakhtin (2003) sobre o olhar exotópico.

 A noção de ethos interessa, ultimamente, às mais variadas áreas das ciências 

humanas, especialmente, àquelas que estudam o discurso. Nascida em solo grego, com 

Aristóteles como principal referência em seu estudo, a noção de ethos hoje tem 

estudiosos da análise do discurso que a entendem como constituinte e constituidora do 

ato de enunciação. Maingueneau (2008) esclarece que não se deve desconsiderar o fato 

de que o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que este 

fale. Assim, é preciso fazer distinção entre um ethos discursivo e um ethos pré-

discursivo. A construção do ethos ainda tem que conviver com fenômenos de ordem 

vária tais como: os índices de que se vale o ouvinte para essa construção vão desde a 

escolha do registro da língua, as escolhas lexicais, o planejamento textual, o ritmo, a 

modulação, de tal forma que o ouvinte com uma percepção complexa, mobilizadora de 

sua afetividade, recolhe informações do material lingüístico e do ambiente. 

 Mesmo tendo de conviver com uma série de ressalvas e “amplas zonas de 



variação”, a concepção de ethos tem se mostrado produtiva e pertinente para uma 

análise do discurso que contemple uma corporalidade construída discursivamente. 

Fiz opção pelas postulações teóricas sobre ethos de Mainguenau (2008, 2004, 

2005) que atende ao que ora me proponho a trabalhar. Para esse teórico, o ethos é uma 

noção discursiva, se constrói por meio do discurso, não é uma “imagem” do sujeito 

anterior a sua fala; o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência 

sobre o outro; é uma noção híbrida (sócio-discursiva), um comportamento socialmente 

avaliado, que não tem como ser avaliado fora de uma situação de interação. 

Maingueneau (2008) também propõe que se amplie a visão da retórica tradicional do 

ethos, que sempre o limitou à oralidade em situação de fala pública, solene ou não, a 

fim de contemplar todo tipo de texto, tanto orais como escritos. Com ele concordo 

quando afirma que todo texto escrito tem uma “vocalidade” que se manifesta em uma 

infinidade de “tons” que se associam para uma caracterização do corpo1

 

 do enunciador. 

Também como faço opção por uma concepção “encarnada” do ethos que se constrói na 

dimensão verbal e com o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligado ao fiador 

pelas representações coletivas estereotípicas, assim: 

 

[...] atribui-se a ele um “caráter” e uma “corporalidade”, cujos 

graus de precisão variam segundo os textos. O “caráter” 

corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à 

“corporalidade”, ela está associada a uma compleição física e a 

uma maneira de vestir-se. Mais além, o ethos implica uma 

maneira de se mover no espaço social, uma disciplina tácita do 

corpo apreendida através de um comportamento. O destinatário 

a identifica apoiando-se num conjunto difuso de representações 

sociais avaliadas positiva ou negativamente, em estereótipos 

que a enunciação contribui para confrontar ou transformar: o 

velho sábio, o jovem executivo dinâmico, a mocinha 

romântica...  (MAINGUENEAU, 2008, p. 18)  

                                                            
1 O corpo a que se faz referência não é o corpo do enunciador extradiscursivo, mas ao “fiador” construído 
pelo destinatário com base nos índices liberados no ato enunciativo. 



 Tais postulações permitem compreender que o ethos de um discurso é o 

resultado de fatores diversos, quais sejam: o ethos pré-discursivo, ethos discursivo 

(aquele que é mostrado), fragmentos do discurso nos quais o enunciador evoca sua 

própria fala (ethos dito). O ethos efetivo, aquele construído pelo ouvinte/leitor, resulta 

da interação dessas diversas instâncias.  

 Feitas essas considerações sobre ethos e compreendendo-o, com Charaudeau 

(2005), como algo construído no entrecruzamento de olhares, amplio essa visão com a 

contribuição de Bakhtin (2003) sobre a exotopia do olhar, ou olhar distanciado. Bakhtin 

(2003) afirma que o outro que está fora de mim é quem pode ter acesso à inteireza da 

minha imagem a partir do seu olhar distanciado que permite a visão de partes do meu 

corpo não acessíveis ao meu próprio olhar. De sua posição ele me vê e me completa e 

dá acabamento aquilo que somente de seu lugar e por meio de seu excedente de visão 

permitem enxergar e compreender. O homem tem uma necessidade estética absoluta do 

outro, daquele que diferente dele mesmo, pode dar acabamento a seu ser. Não 

coincidentes, os horizontes do eu e do outro, se complementam no acabamento estético 

e ético do ser: 

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de 

mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis 

não coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade 

que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, 

sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante 

de mim, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao 

seu próprio olhar – a cabeça, o rosto, e sua expressão – o 

mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em 

função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são 

acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando nos olhamos, 

dois mundos se refletem na pupila dos nossos olhos. 

(BAKHTIN, 2003, P. 21). 

  



 Esse excedente de visão, determinado pelo lugar que o homem ocupa no mundo 

e presente em face de qualquer outro indivíduo que se apresente para ele, é 

condicionado pela singularidade e insubstitubilidade do seu lugar no mundo, em que o 

homem é o centro de valores2

 O corpo como imagem externa para o eu e para o outro. Somente como Narciso 

é que contemplo o meu reflexo na água e a imagem externa integra totalmente o 

horizonte concreto de minha visão. Na vida, nem mesmo o espelho garante o todo de 

nós mesmos. Ocorre que a nossa relação com a nossa própria imagem externa não é de 

índole imediatamente estética, mas diz respeito ao seu possível efeito sobre os outros e 

sua visão, observadores imediatos, e, assim, nós a avaliamos não para nós mesmos, mas 

para os outros e por meio dos outros. É com o outro e pelo outro que nos vemos. Na 

categoria do eu, a minha imagem externa não pode ser vivenciada como um valor que 

me engloba e me dá acabamento, ela só pode ser vivenciada na categoria do outro. 

Ademais, somente me colocando na categoria do outro é que me vejo como elemento de 

um mundo exterior plástico-pictural e único. A imagem integral do homem, para a sua 

autoconsciência, está dispersa na vida e entra no campo de sua visão do mundo exterior 

 e estar situado em dado conjunto de circunstâncias e 

todos os outros estarem fora dele.  De tal forma que aquele que olha o outro o faz a 

partir de seu lugar no mundo, de seus valores, de suas crenças, de seu posicionamento e 

dá o acabamento a partir dessa posição axiológica. O olhar do eu para o outro, para o 

seu corpo será, assim, um olhar marcadamente posicionado o que equivale dizer 

construído nas interações, no conjunto de suas vivências e de seus valores.  

 O acabamento da visão do outro é garantido, então, pelo movimento da 

contemplação ativa na qual o excedente de visão do eu completa o horizonte do outro 

indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste. Nessa visão do teórico, a 

necessidade de ir para o outro, compreender o seu mundo, seus valores, sua visão de 

dentro do seu mundo do que lhe é exterior, implica a necessidade maior de voltar ao 

lugar que ocupo no mundo, pois somente dele posso dar acabamento, ver o outro em sua 

inteireza, respeitar seu horizonte, sua posição singular no mundo. Tal compreensão 

implica, também, postura ética, responsável com a visão que se tem do corpo alheio no 

que concerne ao respeito, ao olhar amoroso que para Bakhtin garante a singularidade, a 

diferença, a eventicidade do ser no mundo e na vida.  

                                                            
2 Dessa forma Bakhtin em Para uma filosofia do ato nomeia o sujeito singular no acontecimento da 
vida, em sua eventicidade. 



apenas como fragmentos aleatórios, faltando unidade e continuidade e o próprio homem 

na categoria do eu não pode juntar a si mesmo em um todo externo minimamente 

acabado. Nem mesmo o espelho, a fotografia ou a observação especial de si mesmo 

podem ajudar, porque: 

 

O homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do 

seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único 

capaz de criar para ele uma personalidade externa acabada; tal 

personalidade não existe se o outro não a cria; a memória 

estética é produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior 

em um novo plano da existência. (BAKHTIN, 2003, P. 33). 

  

 Por isso, a forma do vivenciamento concreto do indivíduo real é a correlação 

imagética do eu e do outro. O modo como o eu vivencio o eu do outro difere do modo 

como o eu vivencio o próprio eu; e essa diferença de percepção tem importância 

fundamental tanto para a estética como para a ética. Como se vê, é no cruzamento dos 

olhares do eu sobre si mesmo e dos outros sobre o eu que a imagem de si se constrói. 

Na díade eu-outro é que a imagem de si é gestada. Detenho-me, ainda, nas observações 

de Bakhtin (2003) sobre a autobiografia e a biografia, que interessam para esta análise 

dado o tom biográfico que prepondera nas memórias de leitura. Para esse pensador, o 

ser que fala na biografia é o outro possível, “ [...] pelo qual somos mais facilmente 

possuídos na vida, que está conosco quando nos olhamos no espelho, quando sonhamos 

com a fama, fazemos planos externos para a vida; é o outro possível que se infiltrou na 

nossa consciência [...].” (BAKHTIN, 2003, p. 140). Somente na posição axiológica do 

outro é que se consegue narrar a própria vida por meio de seus diversos personagens. 

Tal posição foi atestada por diversos dos nossos sujeitos de pesquisa que ao longo da 

feitura das memórias relatavam que “estavam encontrando outra pessoa que parecia 

estar esquecida, adormecida.” Ademais, qualquer memória do passado é um pouco 

estetizada. O acabamento estético foi dado às memórias desde a escolha pela terceira 

pessoa, às imagens que acompanhavam a palavra, o suporte (caixas decoradas, capas 

bordadas, reprodução de capas de livros lidos, fotografias de infância) dos textos e suas 

peculiaridades até o estilo escolhido para o relato. 



Consideramos relevante para a formação docente a recuperação dessa trajetória 

de leitura, uma vez que pode suscitar uma melhor compreensão desse processo, 

viabilizando, assim, um trabalho diferenciado com seus próprios alunos. Nóvoa (2007, 

p. 34), em seu texto afirma, entre outras coisas, que “[...] dispositivos que procuram 

rememorar as práticas dos professores, através de estratégias várias (narrativas orais, 

relatos escritos, etc.)” servem como fonte de reflexão no seu percurso de 

aprendizagem/ensino. Assim, o gênero discursivo “memória” é muito difundido, 

atualmente, em cursos de formação de docentes, devido à necessidade de uma análise de 

sua prática sala de aula e relembrar como se deu a sua constituição enquanto sujeito; 

passando de um sujeito ator, investigador a um sujeito transformador. Nóvoa cita, ainda, 

Pierre Dominicé que fala sobre a prática educativa: 

 

A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no 

qual se constrói a formação. Por isso, a prática da educação 

define o espaço de toda a reflexão teórica. O trabalho do 

investigador e dos participantes num grupo biográfico não é da 

mesma natureza, na medida em que ele possui mais instrumentos 

de análise e uma maior experiência de investigação. Mas trata-se 

do mesmo objeto de trabalho. Dito doutro modo, o saber sobre a 

formação provém da própria reflexão daqueles que se formam. É 

possível especular sobre a formação e propor orientações teóricas 

ou fórmulas pedagógicas que não estão em relação com os 

contextos organizacionais ou pessoais. No entanto, a análise dos 

processos de formação, entendidos numa perspectiva de 

aprendizagem de mudança, não se pode fazer sem uma referência 

explícita ao modo como um adulto viveu as situações concretas 

do seu próprio percurso educativo. (2007, p. 35). 

 

 

De tal forma que compreender o percurso da formação do leitor, por meio dessas 

memórias, nos permite vislumbrar um processo no qual interagem interesses, desejos, 



medos, angústias e encontros com outros que, quase sempre, tiveram papel 

determinante nessa formação. Destaca-se nessas memórias, ora analisadas, o papel 

relevante do outro na formação do leitor: pai, mãe, avós, tia ou tio, irmão ou irmã mais 

velha, professores foram aqueles que proporcionaram o primeiro contato com a revista 

em quadrinhos, o cordel, o poema, o texto bíblico, o conto de fadas. Eis como um dos 

sujeitos (para esse trabalho, irei me referir aos sujeitos nomeando-os numericamente 

como S1, S2 por ordem de entrada)  se reporta a isso: 

 

Minhas lembranças de leitura na infância são poucas, pois faço 

parte de uma família de oito irmãos em que o livro era uma peça 

rara de se encontrar em casa, até por que a prioridade era comida 

na mesa, mesmo assim me encantava com as histórias contadas 

por minha irmã mais velha. As mesmas eram inventadas e 

criadas por sua imaginação de adolescente. Lembro que quando 

a minha mãe ganhava uma revista ou gibi de uma freguesa dela, 

a festa era grande, todos queriam ler e de preferência em voz 

alta para os que não sabiam ler ficassem sabendo das histórias. 

(S1) 

  

Ganha visibilidade, nesse fragmento, o ethos de resistência do leitor que, apesar 

das dificuldades, via na leitura o encantamento e o acesso a um outro mundo para além 

daquele de dificuldades em que a comida era a prioridade e não o livro. Ainda em suas 

memórias, esse ethos é reforçado quando faz menção as suas dificuldades por ocasião 

do casamento: 

 

Quando fiquei mocinha, as coisas não haviam mudado. O livro 

continuava difícil de se encontrar em casa. Casei com dezessete 

anos [...] e vim morar em Natal, estudava no Atheneu, escola 

que terminei o segundo grau, como eu casei muito nova, 

chorava sentindo a falta da enorme família e, especialmente, da 

minha mãe. O meu esposo, para me consolar, trazia quase todo 



dia um livro de romance (Sabrina, Bianca entre outros) e eu 

adorava lia todos e relia, cada história era uma viagem. (S1) 

 

 A imagem de si que esse sujeito constrói, por meio dos recursos lingüísticos 

(continuava difícil, para me consolar, adorava, lia e relia, cada história era uma viagem), 

é daquele que enfrenta as dificuldades e para tanto a leitura foi instrumento de 

resistência e enfrentamento da realidade dura que se apresentava para ele. Claro está que 

esse sujeito procura mostrar uma imagem de leitor, construída positivamente, que não 

via na dificuldade motivo para não ler ou para se afastar do mundo da leitura. Claro 

também está que esse ethos se coloca como resposta a um discurso que encontra na 

dificuldade financeira, na ausência de estrutura familiar a justificativa para a não 

formação do leitor. Reconhecer-se leitor, em situação desfavorável, pode contribuir para 

uma compreensão das dificuldades de leitura, oriundas das minhas diversas situações, 

de seus alunos e de outros sujeitos com tenha que interagir como docente. 

 Um outro ethos recorrente nas memórias é o do leitor voraz, aquele que lê tudo 

que se coloca em suas mãos. Esse ethos positivo reforça um ponto de vista que vai de 

encontro ao atual estado de não-leitores alardeado por todos os instrumentos de 

avaliação, reforçado pelo discurso pedagógico e repetido à exaustão por muitos que 

estão em sala de aula atuando como professor. Assim, mostrar-se leitor é garantir um 

ethos positivo, competente, responsável e que se coaduna com aquele esperado para um 

professor: 

 

Após essa etapa tornei-me uma leitora em potencial. Lia tudo 

que vinha às mãos. [...] Dessa forma, tornei-me “devorada” de 

livros. Descobri a minha essência. Passei a ler dos clássicos aos 

populares, dos sagrados aos profanos, do universal ao local. Até 

hoje leio por prazer. Não consigo me separar do livro. Sempre 

tenho um à mão. (S3) 

 



 As escolhas lingüísticas reforçam esse ethos de leitor voraz (leitora em 

potencial, lia tudo, devoradora de livros, não consigo me separar do livro, sempre tenho 

um à mão) e a imagem de si construída é do leitor que formou sua “biblioteca 

particular” de textos advindos de diferentes linhagens o que garante uma avaliação 

positiva de seu trajeto e de suas escolhas. 

 Esse mesmo ethos de leitor voraz se encontra discursivamente construído por 

esse outro sujeito: 

 

Gostava de ler tudo. Minha preferência maior eram os livros de 

Sidney Sheldon, adorava os suspenses e as investigações, aliás, 

sempre culpavam o mordomo, isso eu nunca entendi, no meio 

dessas leituras, eu lembro de colocar uma vasilha de doces perto 

de mim, era uma mistura excitante: doces e livros. (S4) 

 

 Mais uma vez sobressai-se um ethos positivo, uma imagem de si revelada pelas 

escolhas lingüísticas que confirmam o sujeito leitor, suas escolhas, sua paixão (ler tudo, 

a preferência maior, adorava os suspenses, mistura excitante). Esse ethos de leitor voraz, 

em todos os relatos, tem sua gênese na infância, na descoberta do mundo da leitura, e 

permanece na fase adulta, conforme relatado nessas memórias. O arrefecimento desse 

desejo de ler é justificado pelo tempo exaustivo dedicado ao trabalho, pela falta de 

dinheiro para ter acesso ao livro ou então pelas responsabilidades da vida adulta: 

família, trabalho, ocupações de toda sorte.  

 Portanto, analisar o olhar exotópico desses docentes para a sua formação de 

leitor permitiu desconstruir um mito alimentado por discursos diversos oriundos de 

diferentes esferas sociais que afirma que o professor não é leitor. O ethos prévio, 

construído socialmente, é do professor não leitor. Contudo, em nenhuma das 150 

memórias lidas, das quais recortei apenas 4, para os fins desse artigo, se encontra 

menção ao não desejo de ler ou a não prática de leitura por esses docentes. Tal 

constatação leva a inferir que o professor lê ou que leu na sua infância ou na 

adolescência. Também se pode concluir que a leitura registrada nessas memórias talvez 

não seja aquela que se espera do professor e que formaria o leitor de gosto “refinado” 



por ter tido acesso à leitura do cânone ou aquela considerada como a “boa leitura”. 

Sobressai-se nesses registros o gosto pela história em quadrinhos (gênero inegavelmente 

formador de leitores), pelas revistas românticas tão discriminadas (Sabrina, Júlia, 

Bianca), mas lidas vorazmente pelo público feminino de uma época, ou pela “baixa 

leitura” dos Best-sellers (Sidney Sheldon). Concluo, também, que mesmo que esses 

professores procurassem construir um ethos positivo de leitor, daquele que lê tudo que 

lhe cai nas mãos, as suas memórias revelam escolhas que ao mesmo tempo podem 

comprometer esse mesmo ethos positivo, uma vez que suas leituras nem sempre se 

mostram referendadas por um discurso que prescreve o que deve ser lido, o que é bom 

para ser lido, o que não pode ser lido ou que não é boa leitura. Grande parte de suas 

escolhas de leitura se mostraram à revelia do cânone ou da famigerada “boa literatura”.  

 Concluo, também, que proporcionar essa escrita de si pode contribuir para 

repensar práticas de sala de aula ou para compreender o processo de formação do leitor 

que implica interações, desejos, escolhas e, principalmente, atos éticos em sala de aula 

comprometidos com essa mesma formação.  
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