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Introdução 	
	O presente texto aborda as discussões realizadas na pesquisa de mestrado Defendida em novembro de 2004.  intitulada: “Práticas de leitura na infância: do limite à transgressão”. Os caminhos trilhados no processo da investigação serão explicitados brevemente neste texto de forma que possam permitir uma compreensão das questões que perpassam a definição do problema abordado por este estudo e a opção teórico-metodológica.  
Ao reconhecer as famílias das crianças como constituintes do processo educativo que ocorre dentro e fora da escola, elas passaram a ocupar um lugar central em minha prática pedagógica, na medida em que seus relatos davam visibilidade a uma preocupação com “aqueles saberes” já definidos socialmente como de responsabilidade da escola: a leitura e a escrita.
Comecei a perceber a existência de práticas que incluíam o consumo da leitura e da escrita fora da escola, mas que se relacionavam com aquelas ocorridas dentro dela (Certeau: 1994). A partir desse momento o problema da pesquisa foi definido tendo como referência os relatos dos sujeitos que comigo compartilhavam o trabalho de professora.
“As práticas, as imagens e as representações da leitura construídas na infância” foram as questões que me guiaram como professora-pesquisadora – constituíram o cerne do trabalho. Como as crianças vivem, relatam e representam suas práticas de leitura dentro e fora do contexto escolar?
A opção teórico-metodológica
A pesquisa foi desenvolvida no “Centro Integrado Municipal de Educação Infantil Marilene Cabral” A identificação da escola foi autorizada pela direção da mesma por meio de uma carta de formalização. , localizado no Distrito Industrial de Campinas (DIC I), na periferia de Campinas – SP, onde atuei como professora no período de agosto de 2000 a dezembro de 2003. 
Baseando-me nos estudos de Certeau (1994) sobre as práticas culturais procurei inicialmente aproximar-me dos sujeitos qualificados como “afastados do centro” (devido ao fato de morarem na periferia de Campinas) e tomá-los como “operadores” e narradores, ampliando as formas de diálogo e participação que constituem o processo educativo, possibilitando-me ainda a busca pelo entendimento da lógica utilizada pelas crianças e por suas famílias na organização de suas operações táticas.  
A densidade do processo vivido em sala de aula, as particularidades que ele revela, bem como as implicações contidas no movimento de entender e ser entendido como pertencente a esse mesmo processo, foram examinadas por mim a partir de meu ingresso neste lugar como professora-pesquisadora.  
Entendo que esse ingresso possibilitou a compreensão dos modos pelos quais meu papel como professora e pesquisadora estava implicado pelos usos dos sujeitos, ou, como diria Certeau (1994), pelos usos dos sujeitos ordinários – visto que estava “mergulhada” no processo de ensino-aprendizagem e nas relações estabelecidas naquelas circunstâncias.
Ao longo de meu convívio com aquela comunidade escolar, percebi que nem todos os sujeitos se reconheciam nas representações preconcebidas, ou ainda, ditas “oficiais”. Sobre isto, Certeau (1985: p. 8) ao falar sobre os diferentes pontos a serem considerados nas análises das práticas cotidianas destaca que o aspecto ético é essencial. Tal aspecto compreende o fato de que as práticas cotidianas constituem uma maneira de o sujeito não se enquadrar à ordem tal como ela se impõe. O aspecto ético existe na medida em que não se obedece a lei dos fatos:
		
O ético é a recusa à identificação com a ordem ou com a lei dos fatos. É o abrir de um espaço. Um espaço que não é fundado sobre a realidade existente mas sobre uma vontade de criar alguma coisa. Assim, na multiplicidade dessas práticas cotidianas, dessas práticas transformadoras da ordem imposta, há constantemente um elemento ético. Isto é, uma vontade histórica de existir. O que também deve ser restaurado como realidade histórica das práticas cotidianas.  
	
De acordo com tal perspectiva, empreendi um esforço para compreender como as práticas cotidianas são constituídas como “defesas para a vida”. A cultura é inseparável da luta, da guerra: E quanto mais fraco se é, mais deve ser malicioso. Ou seja, quanto mais fraco se é, mais necessário se torna ser inteligente (Certeau 1985: p. 8).
	Certeau em sua pesquisa sobre a cultura (em especial sobre os sistemas de representação como a mitologia e comportamentos rituais), ressalta a necessidade de olhar para um ponto fundamental: à maneira de pôr em prática pelos sujeitos. Para o autor, há um modo particular pelo qual o sujeito se apropria de tais representações: re-invenção.
Assim, minhas interrogações foram redirecionadas para os usos que os sujeitos fazem daquilo que aparentemente está posto. A pesquisa teve como foco “o modo como os sujeitos se servem dos sistemas de representação da leitura e da escrita dentro ou fora da escola”. Desse modo, as práticas de ler e escrever não foram concebidas como “objetos isolados” ou “independentes” das maneiras como elas são elas colocadas em prática pelos sujeitos.
Assumindo a necessidade de conhecer e dar visibilidade aos usos que as crianças fazem da leitura, pude reconhecer-me enredada pelo processo da pesquisa – a escolha por pesquisar o próprio trabalho, bem como as reflexões que daí decorreram constituíram-se em um processo formativo, visto que a análise das questões vividas considerou o lugar da professora nas representações das crianças sobre suas práticas de leitura. 
Ao construir uma relação com os estudos da História Oral (Thompson: 1992; Pollack: 1992 e Portelli: 1997) busquei entender os relatos dos sujeitos à luz das pressões sociais que os envolvem, ou, ainda, como nos diz Bakthin (2002), procurando estar atenta ao contexto enunciativo em que eles foram produzidos.
Os relatos os quais se referem às suas vivências como leitores e leitoras, admitem uma pluralidade de sentidos, visto que de acordo com Portelli (1997) há múltiplas abordagens daquilo que é considerado como a verdade. Deste modo, a busca ilimitada pelos sentidos da leitura e da escrita constitui-se em uma trama, na qual cada relato pode compor um todo até certo ponto coerente e preciso, mas que a qualquer momento pode também representar aquela realidade como um tecido rasgado ou disforme.
Paralelo a esta questão, Thompson (1992: p. 140) ao abordar questões relativas à veracidade dos relatos ressalta que: toda fonte é moldada e filtrada a partir de um viés que o historiador não está seguro, porém convém que o historiador busque consistência interna, confrontando as evidências com um contexto mais amplo. Isto exige sensibilidade por parte do historiador, de modo que o mesmo esteja atento às pressões sociais vinculadas ao problema de pesquisa, nesse caso, em relação às práticas de leitura e escrita. 
De acordo com esta perspectiva, para Thompson (1992: p. 191), a descoberta de distorção ou de supressão numa história de vida, uma vez mais é preciso ressaltar, não é puramente negativa. Até mesmo uma mentira é uma forma de comunicação (...). Desta maneira, durante o percurso da pesquisa, ao deparar-me com as situações de distorção ou supressão, busquei entender os motivos pelos quais estas foram produzidas e quais suas relações com o estudo realizado.
A memória relatada pelas crianças e por suas famílias foi entendida conforme as perspectivas de Certeau (1994) e de Pollack (1992) como uma prática de alteração, como a capacidade de resistir às situações postas e de crer nos possíveis. No ato de lembrar, os relatos dos sujeitos deram visibilidade a uma prática da leitura por eles desejada, revivida e re-elaborada.  
Ao considerar a memória dos sujeitos envolvidos, interroguei-me sobre a visão que eles têm da sociedade, dos papéis que são socialmente definidos: para quem e com quem estão falando? Em que medida a situação de enunciação condiciona o enunciado?
Bakthin (2002) afirma a natureza social da enunciação, seu caráter interindividual, ressaltando que esta, por sua vez, está sempre ligada às estruturas sociais.  Para ele, o componente hierárquico exerce influência poderosa sobre as formas de enunciação, sobre o “bem falar”, sobre as regras de etiqueta.  
O autor ressalta ainda que a situação social mais imediata e o meio social mais amplo marcam, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação. Desta maneira, o centro organizador de toda expressão, de toda enunciação, não é interior, mas exterior, para Bakthin (2002: p. 121) está situado no meio social em que vivem os sujeitos. 
Paralelo a esta questão, Thompson (1992: p. 192) comenta que um estudo sobre famílias pobres, por exemplo, descobriu que era preciso várias entrevistas para que seus informantes deixassem de dar a resposta que julgavam ser socialmente aceitável (...).
Deste modo, a História Oral tem por finalidade contribuir para a elaboração de uma memória mais democrática do passado, já que é também um instrumento de mudança capaz de colaborar na construção de uma sociedade mais justa. 
Resumindo, o referencial metodológico da pesquisa esteve também baseado na construção de uma relação com alguns pressupostos teóricos-metodológicos da História-Oral, em especial, o relato e a memória dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Busquei confrontar suas narrativas com situações sociais mais amplas, ciente das diferentes possibilidades de interpretação.
As práticas de leitura e da escrita na perspectiva histórico-cultural
Ancorando-me nos estudos da História-Cultural (Chartier: 1996; Hébrard: 1996; Fraisse: 1997), os quais abordam as práticas de leitura e de escrita circunscritas pela história cultural e pelos valores e gestos que representam os modos de ler específicos de cada comunidade, pude entender os discursos escolares e extra-escolares os quais tentam exortar e prescrever a “boa-leitura”. 
O referencial teórico da História-Cultural focaliza a história cultural das práticas da leitura, bem como a relação que os sujeitos estabelecem com essas mesmas práticas ao longo do processo histórico. Focaliza os gestos e as representações os quais foram sendo construídos historicamente, considerando as diferentes relações com o escrito, nas variadas comunidades de interpretação. 
De acordo com Cavallo e Chartier (1998: p. 8):

Para cada uma das comunidades de interpretação assim identificadas, a relação com o escrito efetua-se com técnicas, gestos e maneiras de ser. A leitura não é apenas uma operação intelectual abstrata: ela é uso do corpo, inscrição dentro de um espaço, relação consigo mesma ou com os outros.       
 	
De acordo com essa perspectiva, direcionei o olhar para as práticas cotidianas vivenciadas pelas crianças de modo a considerar os diferentes materiais de leitura que circulavam entre elas e suas famílias, além disso, busquei conhecer e valorizar a heterogeneidade dos mesmos, bem como as diferentes formas com que tais materiais circulam no cotidiano; ou seja, como eles são consumidos (Certeau: 1994). 
Outro aspecto relevante o qual foi considerado na análise das práticas de leitura vividas pelas crianças diz respeito à materialidade do livro, ou seja, os aspectos físicos como mediadores da produção de sentidos pelos leitores. Ao se referir ao processo de mediação editorial, Chartier traz uma questão essencial para compreendermos a história do livro, da edição e da leitura e dos processos pelos quais diferentes atores envolvidos com a publicação conferem sentidos aos textos que transmitem, imprimem e lêem.
O autor posiciona-se contra a abstração dos textos, visto que as formas as quais permitem sua leitura, sua audição, ou ainda, sua visão participam da construção de seus significados. Para ele o texto fixado em letras não é mais o mesmo, caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua comunicação. Dessa maneira, a apresentação do texto é constitutiva da produção de sentidos. 
Modos de ler na infância: a presença da religiosidade
A estreita conexão existente entre a construção histórica da leitura com as práticas realizadas pelos sujeitos, nas diferentes instituições, nos diferentes espaços tornaram-se visíveis neste estudo. Os modos de apropriação e representação das práticas de ler e escrever estão circunscritos por um contexto amplo de produção, marcados pelos valores das comunidades nas quais eles estão inseridos.
Ao buscar compreender as práticas de leitura de meus interlocutores, procurei entendê-las em um contexto amplo de produção, recuperando a história dessas práticas e entendendo como o presente está emaranhado pelo passado. Embora as práticas de leitura tenham se modificado ao longo de todo o processo histórico, elas guardam peculiaridades das representações e dos gestos que as orientaram durante séculos. 
	Recordo-me das situações de conflito em sala, envolvendo um menino, as quais estavam relacionadas à questão religiosa, tornando-se motivo de discussões Utilizarei P. para minha fala (professora) e C. para a fala das crianças.  O número seguido da letra C indica que muda a criança que fala. . Dentre estas, houve uma situação que teve origem em um empréstimo de um livro que retratava a lenda do saci-pererê. Ao emprestar esta história e levá-la para casa, ele produziu em conjunto com a família um sentido específico acerca da leitura realizada.
	

No dia da devolução, comenta em sala:
  	(c.1) – A vó não gostou. É coisa do demônio, ninguém consegue fazê vento. 
(c.2) – Não existe na verdade. É encantamento. Nasce da nossa cabeça.
(c.3) – É uma lenda. 
(c.1) – Isso não é de Deus. Quando Deus fala, ele não mente.  
(c.2) – É  uma lenda, não tem nada ver,  é uma brincadeira! 
(c.1) – Não é. 
(c.2) – É! A gente explica, ele não entende! 
(c.1) – Claro que eu entendo. Eu vou perguntar pro vô. O diabo tá usando ele...
	
	A criança à qual eu estou me referindo como “c.2” e que discute com o garoto a forma como ele vê a leitura, também possui uma prática religiosa intensa. Depois de alguns meses, trabalhando com lendas, após eu ler uma outra lenda do saci, a criança (c.1) comenta:
	
	– É legal a história.
Então eu comento:
– Ué? Mas você não me disse que isso é coisa do diabo?
Em seguida a criança retoma:
– É. Mas, eu gostei só um pouquinho.

De acordo com Chartier (1996: p. 267) a liberdade do leitor é aceita entre os funcionários autorizados, já ao aluno resta reduzir-se à escuderia do sentido recebido por seus mestres: cujas invenções são consideradas desprezíveis, e assim reduzidas ao silêncio. Porém, há possibilidades de transgressão. 
	Na discussão entre as crianças acerca da lenda do saci, podemos perceber como as produções de significados são ao mesmo tempo limitadas e transgredidas. De início, o garoto retém-se à opinião familiar e religiosa: A vó não gostou, é coisa do demônio, ninguém consegue fazê vento, isso não é de Deus, quando Deus fala, ele não mente.  
	Posteriormente, considerando as diferentes experiências partilhadas, o garoto refaz-se como leitor, mediado pelos colegas: Não existe na verdade. É encantamento. Nasce da nossa cabeça. É uma lenda. Além disto, refaz seu percurso como leitor por meio fala da professora: Ué? Mas você não me disse que isso é coisa do diabo?
	Uma possível transgressão é realizada pelo leitor no momento em que ele produz sentido acerca da leitura experimentada: É. Mas, eu gostei só um pouquinho. Nesse momento, deparei-me com uma representação da leitura que pode se fazer e se refazer no percurso de cada leitor, ou ainda, que pode ser constituída por desvios. 
	De acordo com Certeau (1994), toda leitura modifica seu objeto, uma vez que o leitor inventa nos textos outra coisa que não aquilo que era a intenção do autor. Ainda que a prática religiosa condene determinados tipos de textos, o menino familiariza-se com eles, não se reduzindo a “passividade cristã” e deixando indícios de que mantém sua decisão “viva” em relação aos seus modos de operar com o objeto que está em jogo.
	É. Mas, eu gostei só um pouquinho.
	Koch (2003), em seus estudos sobre a língua, assume o pressuposto de que a linguagem em sua essência é argumentativa. Baseando-se nos estudos de Ducrot, assume que a argumentatividade está inscrita na própria língua e que existem marcas lingüísticas da enunciação ou da argumentação – os modalizadores – os quais em sentido amplo têm a função de determinar o modo como aquilo que se diz é dito. 
	Dentre os operadores que contrapõem os argumentos orientados para certas conclusões, a autora cita o “mas”.  O “mas” é um operador argumentativo, diz ela. Dentro desta perspectiva, ao introduzir em seu discurso um argumento possível para uma conclusão, em seguida, através do uso do “mas”, opõe-lhe um argumento decisivo para uma conclusão contrária. 
	Ao responder minha pergunta: “Ué? Mas você não me disse que isso é coisa do diabo?”, o menino inicialmente parece concordar com o argumento apresentado por mim, respondendo: É. Em seguida ele introduz uma argumentação contrária àquilo que foi afirmado: Mas, eu gostei só um pouquinho.  
	Sobre o uso do “mas”, Koch (2003) baseando-se nos estudos de Bakthin (1997) acrescenta que este se remete ao fenômeno da polifonia, visto que neste caso o garoto não abre mão das diferentes vozes: a da Igreja e a da experiência vivida fora dela. São vozes plenivalentes. Utilizando-se da metáfora de Ducrot, a autora diz que o locutor coloca no prato A um argumento com o qual não se engaja, neste caso: É (parecendo concordar com a postura da professora) atribuindo o argumento a um determinado grupo social ou ao saber comum de determinada cultura. Depois disto, o locutor coloca no prato B um argumento contrário, ao qual adere, fazendo a balança inclinar-se para esta direção: Mas, eu gostei só um pouquinho. 
	Continuando a análise dos possíveis sentidos da frase, trago também a abordagem feita pela autora acerca das classes argumentativas. Segundo Koch (1998: p. 30), “uma classe argumentativa é constituída de um conjunto de enunciados que podem igualmente servir de argumento para uma mesma conclusão”. O conceito de classe argumentativa possibilita entendermos a diferença existente entre dizer “um pouco” e “pouco” na frase dita pelo menino. Pergunto: será que ele gostou da história? 
	O menino disse: Mas, eu gostei só um pouquinho. Não disse: Mas, eu gostei pouquinho. Neste caso, segundo Koch teríamos uma classe argumentativa que representaria a posição do menino em relação à história que foi vista inicialmente por ele mesmo como “coisa do diabo”. Dentro desta classe, teríamos uma escala argumentativa em função do enunciado escolhido por ele para se referir à história.  
Classe do “gostou da história”:
1.	Gostou muitíssimo
2.	Gostou bastante
3.	Gostou um pouco

Classe do “não gostou da história”:
1.	Gostou pouquíssimo
2.	Gostou muito pouco
3.	Gostou pouco
                        É. Mas   eu   gostei    só    um  pouquinho.
  Orienta para a negação.
Introduz um argumento contrário e opõe-se à afirmação anterior e ao discurso da professora. 
Inclui-se na escala dos que gostaram da história.




Tendo como referência estas classes argumentativas, acredito que o menino estaria incluído na primeira, tendo utilizado o enunciado mais fraco da escala, ou seja, ele gostou um pouco da história. Baseando-me ainda nos estudos de Koch foi possível perceber que o operador argumentativo “só” orienta o locutor para a negação de determinado aspecto, o que permite seu encadeamento com “um pouquinho”.
Creio que a análise lingüística da fala do menino possibilita observarmos por meio da materialidade da língua o processo em curso de re-avaliação da prática da leitura vivida pela criança. Em sua fala, podemos observar a sua re-conceitualização a respeito da leitura de lendas. Inicialmente pareceu concordar integralmente com a professora e, em seguida, procura negar. Porém, a negação também é nuançada, trazendo indícios de um processo conflitivo sobre o que ler – conforme já mencionei, marcado pelas diferentes vozes plenivalentes que compõem o discurso.
A respeito das leituras religiosas, Cavallo e Chartier (1998: p. 34) ressaltam que: Todas as igrejas se esforçam para transformar os cristãos em leitores (...) a leitura torna-se assim, em sua definição espiritual e piedosa, inteiramente comandada pela relação com Deus. 
Identifiquei este aspecto abordado pelos autores ao observar os materiais de leitura que circulavam entre as famílias das crianças. Em uma conversa ocorrida na sala de aula perguntei à turma: Em que lugares a gente lê? 

(c.1) –  Na Bíblia.
(p. ) –  Como?
(c.1) –  Lendo. 
(p. ) –  O que tem escrito na Bíblia?
	  (c.1) –  As coisas de Deus.
(p. ) –  Como você sabe disso?
(c.1) –  Minha mãe ensinou.
(p. ) –  Em que lugar fica a Bíblia na sua casa?
(c.1) –  Na estante.
(c.2) –  A minha fica aberta.
(p. ) –  Por que ela  fica aberta?
(c.1) –  Para sair a palavra de Jesus.
(p. ) –  O que você  lembra do que você já leu?
	  (c.1) – De Jesus; que ele morre numa cruz para derramar o sangue para limpar o nosso coração.
(p. ) –  E a sua Bíblia onde fica?
(c.3) –  Não sei.
(p.) – Como? 
	 (c.3) –  A minha avó esconde para ninguém catar. A minha avó comprou e deixa no alto porque minha prima rasga.
(p. ) –  Onde mais a gente lê?
(c.3) –  Na igreja fica cantando e fica lendo hino no hinário.
(p. ) –  Como é o hinário?
    (c.3) – De hino professora. Tem um hino: Eu vou seguir, Eu vou seguir, Eu vou descansar nos braços de Jesus. (Nesse momento, outra criança que freqüenta essa mesma instituição religiosa canta junto esta música).
(p. ) –  Quem me fala outro lugar que a gente lê?
	  (c.4) –  No convite.
(p. ) –  Que convite?
(c.4) –  Assim professora: Amigas: comparecer a reunião que vai ter aqui na Rua: Ramiro Romário 198. Não falte. Nesse momento a criança se referiu ao convite que a mãe escreve convidando as suas amigas para as vendas de tupperwares que costuma organizar em sua casa.
(c.5) – - A Bíblia tem na bolsa  da minha vó.
(c.6) –  Eu num sei lê.
(p. ) –  Mas... e quando você pega livros aqui na escola... eu vejo você...
(c.7) – Eu só fico assim... (Imita a leitura com os dedos, indo e voltando como se “estivesse lendo” o escrito).
(c.4) –  Pode lê no recado.
(p. 	) –  Que recado?
(c.4) –  Caderno que você dá...
(p. 	) –  Ah! O caderno de recados da escola. 

Pude perceber, por meio de episódios como esse, que as experiências de leitura vividas pelas crianças fora da escola mantinham (em vários casos) uma relação com a prática religiosa vivida em cada família. Embora tenhamos o hábito de ler em sala todos os dias, as crianças enfatizaram em seus relatos a prática religiosa e não a prática de leitura ocorrida na escola. Os usos e funções da leitura, neste caso, mantêm uma relação com a espiritualidade, ou seja, demonstram ser orientados por uma relação com Deus, conforme apontam Cavallo e Chartier (1998). 
Os gestos de esconder a Bíblia (para conservá-la intacta e limpa) ou deixá-la aberta estão marcados por uma prática espiritual que põe ênfase no sagrado. Essa relação com do escrito, perpassada pela prática do sagrado, remonta a tempos antigos. De acordo com Darnton (1992) a leitura, nos séculos XVI e XVII, foi vista como um exercício espiritual; para a maioria das pessoas, era uma atividade sagrada. Nesse período, o aprendizado da leitura e da escrita na França deveria preencher as funções esperadas pela Igreja. 
Darnton (1992), ao se referir sobre os limites das pesquisas quantitativas acerca da leitura (embora não descarte sua importância), menciona que no séc. XVIII os parisienses liam em suas caminhadas pela cidade, em suas vidas diárias, porém seus processos de leitura não deixaram evidências nos arquivos, visto que as listas de subscrição só cobriam os leitores mais abastados. 
Para ele (1992: p. 212) a leitura não assume uma forma linear, e sim diferentes formas em diferentes épocas, o que normalmente não ganha visibilidade nas pesquisas quantitativas: Homens e mulheres leram para salvar suas almas, para melhorar seu comportamento, para consertar suas máquinas, para seduzir seus enamorados, para tomar conhecimento dos acontecimentos de seu tempo, e ainda simplesmente para se divertir. 
Burke (1997), ao retratar os usos da alfabetização no início da Itália moderna, aborda os usos mágicos da escrita, entre estes a comunicação extra-oficial com as forças sobrenaturais, sem ter que passar pelos canais eclesiásticos convencionais. Os registros da Inquisição e de outras fontes dos séculos XVI e XVII revelam a importância da palavra escrita no aparato das curandeiras, a crença em seu poder de curar os doentes, como, por exemplo, um amuleto que curaria febre se usado pelo doente ao redor do pescoço. As palavras eram escritas em papéis de benevolência ou por uma virgem imaculada; essas palavras traduziam a salvação, tinham o poder de os livrar do mal. 
Ferreira (2003) Anotações sobre uma leitora singular, palestra proferida no 14º Cole, de 23 a 25 de julho de 2003. relata a história de Lena, uma empregada doméstica que, embora não freqüente os lugares consagrados da leitura, em sua prática cotidiana combina diferentes habilidades e jeitos de ler. Lena, orientada por suas intenções e desejos de informar-se, treinar a leitura, superar a ignorância, ler a Bíblia e espantar os demônios, diferencia-se de muitos leitores e aproxima-se de outros. Ao mesmo tempo em que compartilha modos e gestos de determinadas comunidades de leitores, constitui-se em uma leitora singular. 
Dessa maneira, o episódio anterior vivido com as crianças demonstrou-me que, embora a Bíblia esteja presente em várias práticas de leitura, os modos como ela é lida e manuseada, não são os mesmos, havendo, portanto, diferentes finalidades e habilidades da leitura que são evocadas em seu uso, conforme apontam os autores anteriormente mencionados. 
Em algumas situações a Bíblia aparece guardada na bolsa, acompanha o sujeito. Já em outras situações, ela é cantada no hinário. Nesse caso, a leitura constitui-se em uma prática cantada, relacionada com o mundo oral: lê-se também a música, o ritmo. A Bíblia aberta protege a casa, porque dela sai a palavra de Jesus – é o livro de proteção O filme: O livro de cabeceira, dirigido por Peter Greenawey aborda a questão da escrita como uma prática libertadora, manifestada entre outras formas, nos ritos e nas crenças. Ferreira (2002) explicita este aspecto na discussão que faz acerca do modo como a leitura e a escrita se dão fora dos bancos escolares. . Em outras vivências, ela é escondida pela avó o que demonstra uma preocupação com a sua conservação. 
De acordo com Chartier (1996), a prática da leitura também é delineada pelo suporte material que lhe dá concretude: a produção de sentidos é mediada pelo tipo de encadernação, pelo tamanho do suporte e pelas possibilidades que ele oferece no seu uso e manuseio: guardar ou não na bolsa. 
Ao recuperar a história da leitura, Chartier (1999: p. 6) selecionou alguns materiais iconográficos, os quais retratam situações de leitura em que a religiosidade está presente como, por exemplo, na pintura Madone du Magnificat, de Botticelli, tendo como centro o ato da escrita em um dos textos mais cantados da tradição cristã. O livro aberto de cuidadosa caligrafia, ricamente encadernado, dourado nas laterais, traz à memória, mais do que à leitura do espectador, o canto de louvor de Maria: Magnificat anima mea Dominum (Minha alma exalta o Senhor). 
É possível estabelecer uma relação entre os usos históricos da leitura religiosa apontados por Chartier (1999) com os relatos que as crianças fazem a respeito de suas práticas e com os seus desenhos os quais representam algumas das situações cotidianas de leitura?
	Acredito que sim. Este trabalho me permitiu captar alguns indícios deixados pelas crianças acerca do modo como uma prática religiosa da leitura exerce influência sobre a compreensão e sobre as formas de ler em diferentes situações inclusive em momentos desvinculados do ambiente religioso. 
A escola e os sujeitos que dela fazem parte são influenciados pelos discursos religiosos sobre as práticas de leitura e escrita? Como a concepção religiosa da leitura está presente nas práticas vivenciadas dentro e fora da instituição? Há também um discurso escolar sobre a leitura? Esse discurso tem relação com o discurso religioso? 
	De acordo com os autores, ao se falar sobre os discursos da escola acerca da leitura é necessário de antemão conhecer os discursos que visivelmente ela herda ou contra os quais elabora sua expressão: Chartier e Hébrard (1995: p. 248) relatam que:

De alguns ela faz o seu mel, esquecendo a origem; de outros, o obstáculo contra o qual se choca para encontrar novas razões, novos argumentos, outros fins. Pode-se contudo levantar a hipótese de que muitos deles se inscrevem confusamente na tradição de uma transgressão da arte de ler. 
	
Há um discurso externo que fala, do ponto de vista da escola, do que é ou do que deve ser a leitura. Para os autores, tais aspectos estão relacionados aos discursos de um consenso social, muito mais amplo que o dos profissionais de pedagogia. 
Para Chartier (1999: p. 91), conforme as tradições religiosas, intelectuais ou pertinências sociais, desenvolve-se uma multiplicidade de abordagens da leitura. Estas abordagens, por sua vez, não são infinitas, uma vez que estão inscritas no interior de normas e modelos sociais: Até o infinito, não. Ler, leitura, essas palavras armam ciladas. (...) há esta multiplicidade de modelos, práticas, de competências, portanto há uma tensão.
Embora reconheça a existência de diferentes modos de apropriação e maneiras de serem utilizadas na relação com o escrito – nas tradições religiosas ou não - o autor enfatiza as representações de leitura como estando permeadas por usos e representações construídos historicamente. Isto é, ressalta que os gestos e as maneiras de ler não podem ser analisados de forma isolada ou descontextualizados.
Considerações finais
	As histórias de leitura vividas pelas crianças e por suas famílias mostraram-me que há uma pluralidade de sentidos, os quais são produzidos também por aqueles que vivem práticas marginais. Por meio de suas operações, revelam uma preocupação com a continuidade da experiência vivida na escola e o desejo de estabelecer elos entre essa experiência e o cotidiano vivido fora da instituição. 
Como professora-pesquisadora, acredito ter podido exercitar-me nas maneiras de entender como os sujeitos se servem dos sistemas de representação da leitura, como entendem e praticam estas vivências – relacionando-as com seus usos históricos e sociais – e finalmente como perambulam entre o limite e a transgressão das práticas de ler e escrever. 
Ao considerar a visão dos sujeitos – meus interlocutores, a respeito de suas imagens e representações de leitura, percebi que eles elaboram uma maneira própria de participar do processo educativo, a qual se difere por vezes, das formalizações “eruditas”. As histórias de leitura vividas pelas crianças e por suas famílias demonstraram-me que há uma pluralidade de sentidos, os quais são produzidos também por aqueles que vivem práticas marginais. Por meio de suas operações revelam uma preocupação com a continuidade da experiência vivida na escola e o desejo de se estabelecer elos entre esta experiência e o cotidiano vivido fora da instituição.
No ato de reconduzir os sujeitos às suas operações, por meio do diálogo e da interação, que são propiciados por pesquisas que buscam contemplar a visão dos sujeitos envolvidos – pude perceber que eles não se identificam com uma imagem de não-leitores, pois relatam diferentes situações nas quais a leitura está presente, dentro ou fora da escola. 
Foi possível entender que as representações de leitura na infância são formuladas dentre outros fatores, pelas experiências religiosas, e ainda pelos ritos envolvidos nesta prática. A experiência religiosa da leitura constitui-se em uma característica marcante das maneiras de ler desta comunidade. Os gestos e os ritos que envolvem esta prática mantêm relação com um discurso histórico da leitura: a igreja como mediadora e reguladora da chamada “boa-leitura”. 
Ao mergulhar nesta realidade, pude entender ainda que as crianças possuem diferentes formas de representar, praticar e rememorar a leitura – as quais se alteram conforme os momentos e lugares, ou ainda, conforme o contexto em que são produzidas. 
Ao buscar construir elos entre as experiências vividas dentro e fora da escola, percebi que as práticas de leitura e de escrita não se prendem unicamente a uma ortodoxia, mas ocorrem, por vezes, na transgressão, nas brechas. 
Finalmente, imersa no cotidiano e nele atuando, ao desejar estudar minha própria prática, pude entendê-la como constitutiva do problema de pesquisa vislumbrado –modificando e sendo modificado por ele.  O exame interno proposto por Certeau (1994), nos estudos das práticas cotidianas, não se torna possível sem o mergulho do pesquisador na realidade observada. O estudo construído no cotidiano do trabalho pedagógico me demonstrou que é possível elaborar um trabalho para além de uma “descrição acadêmica” exterior ao uso dos sujeitos.
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