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RESUMO 

Desde a primeira edição do SIMELP, pesquisadores ligados à "Roda dos Pesquisadores da 

ALB" apresentam e divulgam seus trabalhos desenvolvidos que contemplam diferentes 

temáticas e perspectivas teórico-metodológicas na área da Leitura. Constituída 

exclusivamente por associados da Associação de Leitura do Brasil – ALB, que a ela aderem, a 

“Roda dos Pesquisadores da ALB” conta atualmente com 96 membros inscritos e que dão 

movimento ao debate sobre leitura na perspectiva, inclusive, do ensino e da pesquisa sobre a 

língua portuguesa. São professores do ensino fundamental e médio, professores universitários, 

bibliotecários e pessoas atuando em ONGs e órgãos governamentais situados em diferentes 

instituições, em vários Estados de nosso país. Neste III Simpósio, pretendemos apresentar a 

existência da Roda dos Pesquisadores como espaço de mobilização e de consolidação dessa 

comunidade virtual, que articula modos de compreender a leitura em suas intensas relações 

com sujeitos, objetos, discursos, na produção de sentidos diversos para o que seja Leitura. 

Pretendemos trazer a constituição da Roda como campo de discussão da Leitura a partir da 

identificação, do levantamento e da organização dos trabalhos nela inscritos, numa 

perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar. Pretendemos, ainda, interrogar esse campo, de 

forma exploratória, em seus movimentos distintos quanto a ênfases ou ausências de 

determinados temas, às escolhas teóricas e metodológicas, a aspectos que se mantêm, se 

alteram, desaparecem, emergem e/ou são colocados com outros matizes ao longo do tempo, 

em diferentes lugares e áreas de produção focando, especialmente, a Leitura no Brasil. E, 

finalmente, apresentar, do conjunto, trabalhos mais diretamente ligados às práticas de leitura em 

sua relação com o ensino e pesquisa da língua portuguesa. 
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Desde 2006, pesquisadores inscrevem-se na "Roda dos Pesquisadores da ALB" com o 

objetivo de apresentarem e divulgarem suas pesquisas sob diferentes temáticas e perspectivas 

teórico-metodológicas na área da Leitura.  

Como uma das coordenadoras da Roda, desde o seu inicio, temos priorizado a 

participação nos SIMELPs como espaço de divulgação e de socialização dos trabalhos desta 

comunidade virtual que articula distintos modos de compreensão da leitura, numa perspectiva 

multidiscplinar.  

Neste texto, retomo um pouco da história de constituição e funcionamento da “Roda 

dos Pesquisadores em Leitura da ALB” 
4
, com a intenção de apresentá-la aos participantes do 

III SIMELP e destaco os trabalhos inscritos nesta edição do evento.  

A “Roda de Pesquisadores em Leitura”, espaço virtual criado pela Associação de 

Leitura do Brasil
5
, tem procurado dar visibilidade e divulgar parte de uma produção 

acadêmica sobre Leitura modulada em seus diferentes temas, na relação com distintos 

paradigmas teórico-metodológicos e com as questões a que se propõem os pesquisadores a 

investigar. Segundo a informação acessível no site da entidade: A ALB deseja a criação de um 

grupo de pesquisadores em leitura dentro de um espaço virtual, facilitando o intercâmbio de 

experiências, a ajuda mútua e o surgimento de projetos coletivos.6  

  Apoiada na plataforma TelEduc
7
, a Roda oferece várias entradas de comunicação entre 

os inscritos como: um “mural”, com informações de interesse do grupo; “ fóruns de 

discussão”, em que são colocadas perguntas e resultados de pesquisas; breves relatos de 

descobertas; sugestões de bibliografias; “bate-papo”, com horário marcado para a conversa 

entre os participantes; “correio”, que possibilita troca de mensagens; “enquete”, com 
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perguntas fechadas sobre o andamento da Roda; “portfolio”, com trabalhos produzidos pelos 

inscritos; “perfil”, com foto e texto de apresentação pessoal; “grupos”, que reúnem os focos 

temáticos de interesse dos pesquisadores na área da leitura , entre outras.  

No link “perfil”, os pesquisadores criam sua autoapresentação e mostram-se como 

pessoas que trabalham em diferentes espaços educativos, que têm família, que querem e 

podem ser conhecidas pelas suas dimensões pessoais, afetivas, além das acadêmicas e 

profissionais, como o texto de Simone:  

 

Normalmente não gosto de falar a respeito de minha pessoa. Prefiro 

que, aqueles que se aproximam desse ser, tirem suas próprias 

conclusões. Os mais exagerados dizem que sou uma pessoa brava e 

de pouca conversa, já os que me conhecem profundamente, logo 

percebem que sou mais tranquila, que procuro zelar pela seriedade, 

pela lealdade, e pela introspecção. Não gosto de falsidade e 

comentários que não acrescentam nada na vida do próximo. Sou 

formada em Letras e Linguística, com mestrado em Educação, e 

atualmente sou professora de Língua Portuguesa em uma rede 

particular de ensino de Campinas (SP) [...] Adoro ler Machado de 

Assis e João Guimarães Rosa, com seu adorável e puro Minguilim!8
 

 

Em comum, o conteúdo de todos os textos é o registro de um resumo bastante breve 

sobre os estudos e as pesquisas realizadas sobre a leitura de cada um. O tom menos 

acadêmico desses textos em circulação na Roda pode ter sido orientado por diferentes razões.  

Talvez, pela ementa colocada no link “Perfil” que amplia a visão desse espaço além do 

registro do interesse de pesquisa pela leitura, “para identificação recíproca e construção de 

amizades” entre os inscritos. Ou pelos textos dos formadores que trazem as questões e as 

preocupações que norteiam suas pesquisas e também informações sobre seus gostos e 

preferências nos momentos de lazer; quem são seus familiares e entes queridos, etc. Ou ainda, 

pelo próprio suporte do texto que incentiva, à distância, modos de comunicação mais 

descontraídos e menos formais.  

Nos “Fóruns de discussão”, o conteúdo é bastante variado. São relatos também curtos 

sobre os trabalhos finalizados ou em andamento, são intercâmbios de informações e 

dificuldades, são sugestões de referências bibliográficas, são convites para compartilhar 

descobertas e enfrentar desafios coletivamente, como o de Luzmara Curcino:  
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Tenho desenvolvido minha pesquisa (desde o mestrado e acabo de 

defender minha tese) a respeito das representações contemporâneas 

das práticas de leitura. Dediquei-me, sobretudo, à análise dessas 

representações nas revistas impressas. Busquei analisar as técnicas 

de escrita empregadas e a imagem que se faz do leitor conforme os 

indícios que essas técnicas nos fornecem acerca das práticas de 

apreensão do texto. Gostaria muito de poder discutir os resultados 

dessa pesquisa com os colegas que desenvolvem trabalhos 

semelhantes. As referências teóricas vão desde os 

semiólogos/semioticistas franceses, como Barthes;, alguns da área 

da Análise do Discurso, entre eles Pêcheux e Courtine; e os 

historiadores da leitura, como Roger Chartier. 9 

 

Diferentemente de outros lugares de divulgação - como periódicos especializados, 

participação em eventos acadêmicos, produção de catálogos ou bancos de dados on-line e 

impressos - a Roda de Leitura não só permite aos pesquisadores falarem e colocarem em 

circulação suas pesquisas, como também se apresentarem como pessoas que querem se 

comunicar - de modo ágil, dinâmico - com os colegas que têm em comum com eles o 

interesse pela temática da leitura.  

Voltada exclusivamente para os seus associados; em um primeiro momento — de 1º 

dez. 2006 a 31 de jan. 2007 —, a “Roda de Pesquisadores” recebeu 256 inscrições. 

Atualmente conta com 96 membros ativamente inscritos e que dão movimento à Roda de 

Leitura.
10

 

 

Sobre os pesquisadores inscritos na Roda  

Os membros que compõem a Roda são, principalmente, professores e bibliotecários 

situados em diferentes instituições do norte ao sul de nosso país. Em 2007 e 2008, quando os 

pesquisadores forneceram informações sobre sua formação, alguns destacaram o mestrado ou 

o doutorado em desenvolvimento ou recém-defendidos; enquanto outros, a sua atuação como 

professores universitários, coordenadores de grupos de pesquisa na área. 

 Do total de inscritos, 4 declararam que estavam cursando mestrado e mais 4 

doutorado, 10 afirmaram ter o título de mestre e 62 de doutor
11

. Do conjunto dos 96 

pesquisadores, a grande maioria atua como professor universitário em instituições espalhadas 

por todo o país: Universidade de São Paulo - USP (2); Universidade Federal Fluminense -

UFF (2); Universidade Federal do Rio e Janeiro -UFRJ (4); Universidade Estadual do Rio de 
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Janeiro - Uerj (3); Universidade Estadual de Campinas - Unicamp (5); Universidade Federal 

do Ceará - UFCeará (2); Universidade Federal de Pelotas - UFPelotas (1); UERN (2); 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (2); Universidade Federal de 

Pernambuco - UFP (2); Universidade Estadual de Goiás - UEG (3); Universidade Federal de 

Amazonas - Ufam (1); Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (3); Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - Unioste (2); Universidade de Santa Cruz do Sul - Unisc (1); 

Pontifica Universidade Católica de São Paulo - PUCSP (2); Universidade do Oeste de Santa 

Catarina- Unoesc (1), Universidade da Região de Joinville - Univille (1); Universidade de 

Brasília - UnB (1);Universidade Estadual de Maringá - UEMaringá (1); Universidade 

Estadual de Santa Cruz - Uesc (1); Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS (2); 

Universidade Federal de Goiás - UFG (2); Universidade Estadual da Paraíba - UEPG (1); 

Universidade Estadual Paulista - Unesp (5); Universidade Federal da Paraíba - UFPB (1); 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Uesb (2); Centro Federal de Educação e 

Tecnologia da Paraíba - Cefet PB (3) e variadas universidades particulares: (05).  

São professores e pesquisadores iniciantes como, por exemplo, a Fernanda Cristina 

Ribeiro Faria que coloca em seu depoimento: “Atualmente curso mestrado em Educação na 

linha de pesquisa ‘Práticas educativas e formação de professores’. Minha dissertação 

procura abordar a Estética da Recepção com práticas pedagógicas no ensino da literatura.”  

Ou então, pesquisadores com uma trajetória acadêmica já consolidada, conforme expressa 

Ana Maria Marques Cintra: “[sou] professora do departamento de Português da PUCSP, 

desde 1966 e do departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP, desde 

1992. Doutorada pela USP, venho trabalhando com leitura há alguns anos” . É o mesmo 

caso de Ana Maria Sá de Carvalho: “Sou professora do Curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Ceará. Embora esteja aposentada desde maio de 2008, continuo 

ligada ao curso, orientando monografias, coordenando projetos de pesquisa e extensão sobre 

práticas de leitura”.  

Também um número significativo (19 pesquisadores) atua em escolas, em sua maioria 

públicas, como professores, bibliotecários ou funcionários em cargos de coordenação. Há 

ainda seis (6) profissionais ligados a projetos e programas sociais, desenvolvidos em ONGs 

ou em secretarias, como Gilberto Sendtko: “trabalho com consultoria, agenciamento e 

elaboração de projetos educativos, culturais e ambientais para os governos municipais e 

estaduais. Estudo Filosofia [...], realizo algumas pesquisas voltadas a metodologias 

educacionais e a produção textual.” . Ou então, como Juliana Alves: “Atualmente estou 

responsável pela gerência de uma das unidades da ONG ‘Visão Mundial’, que tem como uma 



de sua áreas estratégicas de maior destaque, principalmente em relação à questão da leitura, 

[...] um programa denominado ‘Baú de Leituras’. [...] Também faço parte da Rede de 

Educadores do Semi-Árido Brasileiro (Resab), e coordeno o Fórum Estadual de Educação do 

Campo do estado de Alagoas [...]”.  

Assim, a Roda dos Pesquisadores da ALB, como ferramenta interativa, potencializa 

uma comunicação que elimina barreiras geográficas e institucionais. De norte a sul do país, 

encontramos representantes ligados a instituições federais, estaduais e municipais. Mas 

também encontramos pesquisadores que não destacam sua titulação ou o lugar em que 

trabalham, como Rildo Cosson, que coloca: “Minha área de formação é literatura. Tenho 

alguns estudos sobre letramento e, em especial, o letramento literário e o letramento 

político”. 

 A Roda caracteriza-se pela aproximação de pessoas com trajetórias distintas quanto 

ao tempo de experiência no campo da leitura, quanto à atuação profissional, quanto à 

formação acadêmica. Revela também que a produção, inicialmente ligada à área da Psicologia 

estende-se para outras, como a Educação, a História, a Sociologia, a Biblioteconomia, a 

Comunicação, etc., na diversidade de concepções teórico-metodológicas que interrogam a 

leitura e que orientam para modalidades, formas e sentidos diversos sobre ela. 

  

Focos temáticos de interesse dos pesquisadores na Roda 

 A Roda de Pesquisadores da ALB oferece doze (12) focos de interesses, nos quais os 

pesquisadores podem se inscrever, buscando aproximar-se uns dos outros a partir de 

preocupações, questões, problematizações comuns em torno da pesquisa em Leitura. São eles: 

a) compreensão/desempenho da leitura; b) análise de propostas de ensino da leitura; c) 

leitura do ensino superior; d) leitor: gostos, preferências, histórias; e) leitor-

professor/bibliotecário; f) texto de leitura em circulação na escola; g) concepção da leitura; 

h) estado da leitura; i) memória da leitura, do leitor e do livro; j) ensino da literatura; k) 

leitura e literatura infanto-juvenil; l) leitura em língua estrangeira . Estamos entendendo, 

aqui, foco de interesse como ponto para o qual converge o olhar, a ênfase, a preocupação 

principal dos pesquisadores.
12
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Neste texto pretendemos destacar apenas quatro (4) temas, selecionados por apresentar 

uma maior quantidade de inscritos, entre os doze focos de interesse acessíveis aos 

pesquisadores da Roda.  

Um primeiro conjunto - o que agrega o maior número de pesquisadores - encontra-se 

no foco Memória da leitura, do livro e do leitor que traz dezenove (19) pesquisas voltadas ao 

conhecimento da leitura e do leitor, de diferentes épocas e lugares. Trata-se de uma linha de 

investigação de cunho historiográfico, que procura pelo conhecimento de livros, de 

instituições de leitura, de leitores e de práticas de leitura, particularmente do passado. São 

representativas desse grupo a tese de doutorado de Maria Luiza Batista Bretas Vasconcelos 

intitulada O imaginário social de leitura em Goiás e o projeto de pesquisa no doutorado da 

FE/Unicamp, de Luciane Moreira de Oliveira - professora da PUCC — que investiga as 

práticas de leitura e de leitores do século XIX. E ainda, a pesquisa de Maria Elizete Gernancio 

Carvalho “que tem como objeto de estudo narrativas docentes sobre experiência de leitura no 

Ensino Fundamental, sempre preocupada com a memória, estudo e pesquiso sobre os 

movimentos de educação popular da década de 60.”  

Um segundo conjunto de pesquisadores está reunido no foco 

compreensão/desempenho em leitura sob a perspectiva do leitor, com quatorze (14) trabalhos. 

Nele, os pesquisadores preocupam-se com os modos pelos quais se constrói ou se dá a 

compreensão/ entendimento/interpretação da leitura, como também as habilidades, níveis e 

dificuldades que tal processo envolve, como por exemplo, o trabalho da pesquisadora 

Rosangela Oliveira Cruz Pimenta: “O presente estudo tem como referencial teórico o enfoque 

que a Psicolingüística vem tendo nos últimos anos para entendermos melhor o processo de 

compreensão textual, a qual nos permite analisar as estratégias que o leitor deverá ativar para 

interpretar textos escritos.” Neste mesmo foco, também Alexandre J. Pinto Cadilha de Assis 

Jácomo, mestre em Linguística Aplicada na UFRJ, pesquisa “as práticas de leitura no ensino 

médio noturno-público este apontado pelas instâncias avaliadoras como sendo os que mais 

apresentam ‘problemas’neste tema (...) participo do grupo Redes da UFRJ que pesquisa 

práticas de linguagens, em especial, o estudo das práticas de literatura, seja na 

produção,recepção ou pós-processamento de textos.” 

Diferentemente dos trabalhos focalizados na leitura como processo cognitivo que 

desencadeia ou não determinadas habilidades e competências nos leitores individualmente, o 

terceiro grupo de pesquisadores tem como perguntas: quais sãos as condições de acesso e 

familiaridade dos indivíduos com esse bem cultural que é a leitura? Quais usos, práticas, 



apropriações e representações eles estabelecem com o livro, com a leitura? Como se formam 

leitores? O que e por que leem?  

Nesse foco intitulado “leitores: preferências, gostos, hábitos, histórias, práticas e 

representações, são onze (11) pesquisas que indagam sobre os leitores, seja no interior da 

escola ou das bibliotecas públicas. Rose Meire de Jesus Canali coloca: “Estou desenvolvendo 

um projeto para investigar a formação leitora dos alunos que frequentam a biblioteca, 

observar como a escola e a família influenciam de modo a motivar, seja através da 

compreensão, da discussão, ou pelo envolvimento da leitura como um ato de prazer.” 

Também Maria Aurora Neta, em sua dissertação de mestrado desenvolvida na UFGO, indaga 

sobre “a relação entre a juventude e a leitura e seus efeitos de sentido. A ideia da pesquisa é 

desenvolvida a partir do discurso ‘o aluno não lê’”. 

Alguns pesquisadores desse foco dão um movimento distinto em torno desses leitores, 

ampliando o campo de investigação para além daqueles que estão no interior das escolas ou 

das bibliotecas públicas. É o que se constata na Roda, por exemplo, com estudos que se 

voltam para a compreensão de que os leitores podem estar em lugares diversos e que 

pertencem a comunidades distintas. Como a pesquisa de Heleusa Figueira que foca “na leitura 

de escritos de trabalhadores, de alunos da zona rural, de idosos, de prisioneiros, gente que se 

orgulha pela coragem de escrever e que se enternece e se gratifica a ouvir em 4 minutos, num 

programa de Radio Universitária, as suas e também a de outros, histórias populares, poesias, 

quadrinhas de rodas que se parecem mais lindas na voz do locutor”. Ou a de Alessandra 

Moreira, doutoranda da USP, de Ribeirão Preto, que estuda “Psicanálise e Análise do 

Discurso, de filiação francesa, com metodologia de análise no processo de adoecimento de 

trabalhadores de saúde”.  

Quando se toma o leitor como uma preocupação central, a cada mudança de foco, a 

cada movimento no interior de um foco, um novo entendimento. Um entendimento que cresce 

e se complexifica sobre o leitor e a leitura não só como questão de cognição, mas também 

como distintos no tempo e no espaço, um leitor que se faz e se forma com outros leitores. 

Nessa direção, um outro foco passa a tornar-se importante para os pesquisadores: o 

professor/bibliotecário como leitor. Nesse estão reunidos nove (9) pesquisas e estudos que 

discutem sua qualificação profissional que, tanto na escola quanto na biblioteca, ocupam uma 

função estratégica no processo de formação de novos leitores. Perguntas como “São eles 

leitores? O que leem?” orientam os trabalhos nessa direção. Pesquisadores como Fabiane 

Verardi Bulamaque, professora e coordenadora do Curso de Letras da Universidade de Passo 

Fundo, coloca, entre outras, as seguintes questões em suas pesquisas: o formador de leitores 



conhece de fato os gostos e as preferências do leitor atual, os caminhos, as tecnologias por 

eles utilizados para entrar em contato com a leitura? Também Gabriela Rodella de Oliveira 

pesquisa em sua dissertação de mestrado sobre “a relação entre a formação, os hábitos de 

leitura e as práticas dos professores de literatura no ensino médio da rede estadual da cidade 

de São Paulo”. 

Esses quatro focos de interesse dos pesquisadores são representativos do movimento e 

da diversidade do olhar deles sobre a leitura. Para alguns, há a preocupação com a 

compreensão e/ou construção dos sentidos da leitura na identificação das habilidades, 

competências, níveis que tal processo envolve. Para outros, conhecer o leitor naquilo que traz 

como herança cultural – um conjunto de atitudes, gostos, interesses, construído ao longo da 

relação com os livros e com os leitores de determinadas comunidades – é um outro caminho 

distante da dimensão psicológica ou psicolinguística da leitura. Leitores que são diversos 

porque trazem histórias de experiências também diversas com os livros e os leitores. Nessa 

perspectiva, o professor–leitor é também investigado em suas histórias de leitura, seus 

depoimentos de vida pessoal e profissional, buscando equacionar sua formação como leitores, 

conhecer suas práticas, modos de ver e de sentir a leitura e os livros. E, por último, um 

conjunto de trabalhos está centrado na história da leitura e do leitor. Os pesquisadores traçam 

singularidades do ato de ler e de atitudes compartilhadas em certas comunidades de leitores de 

outras épocas e lugares para interrogar o nosso presente, para tentar elucidar, dar um novo 

olhar sobre a leitura, ainda não entendida plenamente.  

A Roda dos Pesquisadores ainda é movimentada por outros focos não destacados aqui. 

São estudos centrados em relatos de experiências ou em pesquisas centradas no fracasso ou no 

sucesso de propostas pedagógicas sobre formação dos leitores; são trabalhos que discutem a 

qualidade e a diversidade do material que é produzido para a escola e nela circula; são 

pesquisas que analisam as políticas públicas, em seus documentos ou normatizações postas ao 

longo do tempo para orientar as práticas e as concepções de leitura e de leitor em diferentes 

lugares, etc. 

 

Os pesquisadores na edição do III SIMELP 

Foram nove inscrições para participação neste SIMELP realizado em Macau (China), 

em 2011. Apesar de vários convites serem enviados a todos os associados da ALB para que 

participassem deste evento foram poucos que puderam aderir a mais esta iniciativa da 

entidade. Talvez, pela impossibilidade de oferecermos qualquer auxílio financeiro aos 

inscritos para viabilizar sua inscrição, ou pela distância geográfica entre o país que sedia o 



evento e o nosso, ou então, por muitas outras dificuldades que impedem a nossa participação 

em congressos acadêmicos como esse. Nas edições anteriores foram apresentados dezessete 

trabalhos (2008, em São Paulo – Brasil) e oito (2009, em Evora – Portugal), enquanto que 

nesta, dos nove inscritos, apenas seis apresentaram seus trabalhos e enviaram os textos 

completos para publicação nos Anais. 

As temáticas nesta edição focaram principalmente nas práticas escolares ligadas ao 

ensino da leitura e da escrita. De alunos em situação inicial de aquisição da língua, de futuros 

professores ainda na graduação, estudantes em situação de avaliação, como no exame do 

ENEM etc. De alunos que são representações de leitores em manuais escolares, ou em contos 

literários, no final do século XIX e começo do XX. De alunos que podem tornar-se leitores, 

pela mediação da escola, pela imersão no ambiente familiar.  

Também foram temáticas nesta edição aquelas que abordaram a literatura como objeto 

de investigação, como, por exemplo, a produção atual de autores portugueses que circula no 

Brasil e que é destinada para leitores infantis. E ainda, outro exemplo, é o trabalho que 

destaca uma obra escrita por Monteiro Lobato, em que esse autor sugere representações 

quanto ao uso da língua portuguesa e à cultura de países que foram colonizados por Portugal.  

São esses os trabalhos dos participantes representados ou presentes no evento. Para 

continuidade das atividades previstas, será seguida a ordem conforme publicação nos 

Cadernos de Resumos e de Atividades do III SIMELP – Simpósio Mundial de Estudos de 

Língua Portuguesa:  

1º. Momento: 30/08 - 16:30 – 18:00 – sala 4 

1 - A aluna escreve e a professora lê. Reflexões sobre o processo de produção da escrita - 

Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (UNESP)  

2 - AS LIÇÕES DE MENINICE: Um estudo sobre as representações de leitura e de 

prática pedagógica presentes na série graduada de Luiz Gonzaga Fleury (1948/1949) - 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart (FE/UNICAMP)  

 3- O aprendizado da leitura e da escrita na escola fundamental e o aprendizado 

desse ensino por alunos de curso de Formação de Pedagogia - Maria Augusta  

H.Wurthmann Ribeiro (UNESP) e Maria Cecília de Oliveira Micotti (UNESP). 

 2º. Momento: 31/09 – 8:30 – 10:00 – sala 4 

4 - Obras portuguesas de literatura infanto-juvenil no Brasil - Íris Filomena Mendes de 

Oliveira (FE/UNICAMP)  

5 - Os personagens lobatianos em Macau - Norma Sandra de Almeida Ferreira (FE/ 

UNICAMP)  



6- Conto de escola: uma metáfora da sociedade?Alessandra Maria Moreira Gimenes 

(UNESP) e Maria Augusta H.W. Ribeiro (UNESP).  

 

 Concluindo, quero ainda colocar que não pretendo aqui uma análise ou interpretação 

críticas sobre o funcionamento ou sobre as práticas discursivas postas em circulação na Roda 

de Pesquisadores em Leitura da ALB. Apenas é minha intenção: a) apresentar – de forma 

narrativa e descritiva - a “Roda de Pesquisadores em Leitura da Associação de Leitura do 

Brasil” como um espaço que reúne um significativo número de pesquisadores em torno da 

leitura por meio de um recurso específico: a internet; b) apresentá-la aos leitores, mas também 

inscrevê-la na memória. Devido à instabilidade que o suporte oferece de permanência de 

textos e propostas on-line, como recuperar a história e se aproximar da memória da Roda de 

Pesquisadores da ALB, caso a Associação que a criou ou os participantes que lhe deram vida, 

desapareçam ou não tenham interesse em dar continuidade a ela? Como acessar sua história, 

caso o site da Associação seja repaginado e elaborado com outras necessidades e interesses 

nas gestões de diferentes diretorias?  

Sabemos que, além dela, outras iniciativas estão postas na internet com outras 

temáticas, movidas por outros interesses que unem seus integrantes. Sabemos que a leitura 

tem movimentado outros modos de pensar e de investigá-la, em grupos de pesquisas e em 

grupos institucionais, em diferentes lugares. Sabemos que a Roda pode ser problematizada e 

interpretada no papel que propõe, no modo como é constituída e posta em circulação no site 

da ALB. Mas escrever esta memória é importante porque a Roda dos Pesquisadores em 

Leitura da ALB carrega a história de uma iniciativa da Associação que a criou e da 

comunidade de pesquisadores-associados que a acolheu, em um determinado tempo e lugar.  

 


