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A leitura como um “bem”: slogans e consenso 

Luciana Salazar Salgado 

 

 Quando Waly Salomão integrava a equipe do Ministério da Cultura, em 2003, 

com vistas a assumir a Secretaria Nacional do Livro e Leitura, concedeu a Heloísa 

Buarque de Hollanda uma entrevista que ecoaria em diversos sites e outras 

publicações, com a súbita morte do poeta dois meses depois. No fim dessa entrevista, 

intitulada “A poesia no poder”, W. Salomão diz: 

 

Penso agir com muita dedicação, sonho e catimba, que é uma 
palavra que vem da África. Sonho com um povo mais bem 
alimentado, letrado, gostando de livro, mas sem estar 
oprimido pela leitura. Sonho com o Brasil, nesta gestão Lula, 
assumindo sua face original e diversificada perante o mundo. O 
livro pode ajudar nisso. Minha meta é transformar o livro 
numa carta de alforria. (03/02/03, disponível em 
http://walysalomao.com.br, acesso: 25 mar. 2010, grifos 
nossos). 

 

 Há aí uma posição que se põe de modo contundente. Nas passagens 

sublinhadas, a leitura aparece como libertação, e há uma ressalva bem marcada: não 

pode ser uma opressão. O livro, entendido como “carta de alforria”, deve ajudar a 

construir uma identidade, no caso do Brasil, de “uma face original e diversificada 

perante o mundo” – identidade que não se pode impingir, impor, obrigar a ser. 

 Gostaria de partir dessa fala de W. Salomão para pensar sobre um consenso 

bastante assentado quanto ao livro e à leitura no Brasil hoje: supostamente, nenhuma 

pessoa de bom senso questiona a importância do livro e da leitura na formação de 

cidadãos críticos e autônomos. É essa noção que pauta muito do que se diz e se 

produz no setor, tanto por parte dos órgãos que implantam políticas públicas nas 

várias esferas administrativas, quanto das ongs e outras organizações da sociedade 

civil, e mesmo na conversa do dia a dia. Assim, a princípio, essa noção não levanta 

debates, não causa estranhamentos, não provoca desavenças... Mas a ressalva de W. 

Salomão parece apontar para algo importante, que é mais do que uma ode à 

liberdade. Penso ser uma advertência, e é isso o que encaminha estas reflexões. 

 Parto de uma constatação empírica: a de que desde 2005, ano do 

VIVALEITURA1, multiplicaram-se, muitas vezes sobrepondo-se, campanhas de 

fomento à leitura. Não há dúvida de que muitas delas consequentes, outras não, mas, 

nesta ocasião, não farei um balanço dos proveitos da sinergia promovida; antes, 



 

constatando a força da convergência de muitos projetos, programas e políticas, que 

pode ser verificada, por exemplo, nos boletins e bancos de dados do Observatório do 

livro e da leitura2, procuro olhar com mais vagar para a profusão de slogans que 

circula. Considero, assim, a circulação social desses dizeres sintéticos (ou 

sintetizantes), que relevam de um regime específico de enunciação, a que Dominique 

Maingueneau propõe chamar aforização: 

 

Pela aforização, o locutor – que podemos chamar de aforizador 
– se põe acima das restrições específicas deste ou daquele 
gênero de discurso. Ele assume o ethos de um locutor que fala 
do alto, um indivíduo que entra em contato com uma Fonte 
transcendente; ele não se dirige a um interlocutor que está no 
mesmo plano que ele e poderia responder, mas a um auditório 
universal. Ele supostamente enuncia sua verdade, subtraída 
qualquer negociação, exprime uma totalidade vivida: seja uma 
doutrina ou uma certa concepção da existência (cf. nesta obra, 
capítulo “A aforização proverbial e o feminino”). 

 

 Assim, a circulação dos slogans pode ser entendida como ativação de um 

“saber das nações”. Ainda que caiba discutir as dessemelhanças entre slogans e 

provérbios, por exemplo, é notório que também os slogans são enunciados por uma 

voz que está para além de qualquer indivíduo e, ao mesmo tempo, ao serem 

enunciados, acolhem os indivíduos numa dada comunidade, conferindo-lhes uma 

identidade. Isso se dá justamente porque sua enunciação reitera valores e quadros 

socialmente estabelecidos, historicamente estabelecidos, ainda que muitas vezes 

pretendam promover o “novo” – no caso, o hábito de ler, posto como algo que tem, 

indiscutivelmente, de ser estimulado, incentivado, fomentado... Disso se pode 

entender, parece, que, embora seja bastante assentada a ideia de que a leitura é 

fundamental, ela não tem se revertido satisfatoriamente em práticas sociais; afinal, por 

que se multiplicaria assim o clamor pela leitura? 

 Para prosseguir na análise dos slogans ligados ao livro e à leitura, será bom 

nos determos, ainda que minimamente, no que chamamos de “mercado editorial”. Do 

ponto de vista discursivo, trata-se de entender um certo espaço de trocas que se 

institui conforme se fala em mercado editorial – quem fala, como fala, de onde fala etc. 

Aqui, assumiremos como fato fundador das trocas coletadas, um marco regulatório: a 

chamada Lei do Livro, promulgada em outubro de 2003. Trata-se da primeira lei 

brasileira que regulamenta os setores ligados ao livro e à leitura; antes dela, havia 

apenas o decreto de 1992, que instituiu o Programa Nacional de Incentivo à Leitura - 

PROLER3, voltado sobretudo, pelo menos num primeiro momento, a ações de 

“conscientização sobre a importância da leitura”. 



 

 A partir da promulgação dessa lei, que é bastante extensa e prevê a regulação 

de profissões, modos de produção, comercialização e difusão dos livros, acompanhei 

uma série de boletins e informes de sindicatos patronais e de trabalhadores, de 

organismos como a Associação Brasileira de Leitura - ALB, de grupos como a Liga 

Brasileira de Editores - LIBRE (que faz a Primavera dos Livros), anais de congressos 

de editoração, entre outros (Cf. Salgado, 2007). Enfim, vozes que se põem como 

participantes do mercado editorial, ou como críticas, estudiosas... vozes de lugares 

variados, que têm em comum referirem um “mundo dos livros”, incluindo as questões 

atuais sobre as transformações tecnológicas e a discussão em torno dos direitos 

autorais. 

 Considerei também os achados de duas grandes pesquisas que aconteceram 

no período. Em 2004, por encomenda do BNDES, pesquisadores do Grupo de 

Economia do Entretenimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

organizaram um levantamento inédito, intitulado "O desenvolvimento da cadeia 

produtiva do livro no Brasil em perspectiva internacional comparada: propostas de 

ações públicas e privadas na construção de uma agenda de transformação setorial". 

Nunca antes o mercado editorial brasileiro fora estudado por abordagens econômicas 

específicas4. Em 2007, publicou-se a segunda edição da pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil (a primeira é de 2001), um estudo sobre o comportamento leitor no país, 

conduzido, agora, pelo Instituto Pró-livro, uma OSCIP criada em 2006 por entidades 

bastante variadas, encarregada de “fomentar a leitura e difundir o livro”.5 

 Além disso, é preciso considerar que a dinâmica dessas discursividades tem 

sido regida por eixos coordenados desde 2006 no Plano Nacional do Livro e Leitura - 

PNLL, que reúne ações não só do governo, mas também de grupos variados, de 

portes bem diversos, de condições jurídicas diferentes, inclusive de caráter 

internacional6. 

 Esse campo discursivo é tecido, então, por dizeres que se sucedem (slogans 

inclusive) abrigados sob o consenso “ler é importante porque emancipa” ou “o livro é 

importante porque emancipa”, na maior parte das vezes homologados “livro” e 

“leitura”, o que certamente abre para novas questões. Mas a questão que ora se põe, 

advertidos que fomos pela ressalva de Waly Salomão, é: como se produz esse 

consenso? 

 Olhando detidamente para a heterogeneidade dessas fontes mencionadas e 

dos fios de discurso que alimentam o dito “mundo do livro”, vemos que se trata, na 

verdade, de uma administração coletiva do dissenso. Um breve exemplo pode ser 

esclarecedor: em 2005, foi criado um fundo gerido hoje pelo Instituto Pró-livro 

(mencionado acima), resultado de uma vontade coletiva, envolvendo setores do 



 

governo e da sociedade civil; a missão desse fundo é subsidiar ações de fomento à 

prática da leitura, disso ninguém duvida, mas desde a sua primeira campanha, há 

controvérsias. Estrelada por artistas de novela da Rede Globo de Televisão, a 

campanha propunha “Ler é gostoso. Tem que ler”, e gerou polêmica quando alguns 

questionaram a ideia de “gostoso” ao lado da ideia da obrigatoriedade “tem que”. 

Atualmente, numa outra esfera de disputa, discute-se a forma de contribuição para o 

fundo, que fora estabelecida em 1% mas não se definira se esse 1% incidiria sobre o 

faturamento ou sobre o lucro das entidades contribuintes, nem se essa contribuição 

deveria permanecer voluntária ou passaria a compulsória. 

 Isso se dá porque os envolvidos falam de lugares discursivos diferentes, estão 

em permanente embate. E assim acontece em muitas frentes de trabalho e 

organismos gestores, cujas normatizações, que parecem óbvias num primeiro 

momento, pois lhes dão identidade, esbarram o tempo todo em entendimentos 

distintos sobre a leitura, sobre como fomentar a leitura, e mesmo sobre a própria 

noção de que ela é emancipatória, isto é, sobre o que faz dela um caminho de 

emancipação. 

 Assim, posto que o campo se constitui numa administração coletiva do 

dissenso, abordarei certos percursos de slogans que estão em jogo nessa dinâmica. 

Recorro, para isso, à noção de fórmula proposta por Alice Krieg-Planque, que permite 

entender, no quadro discursivo aqui evocado, que uma dada sequência linguística 

ganha estabilidade numa dada conjuntura, porque, a certa altura de sua circulação, 

acumulam-se relações parafrásticas que delimitam um conjunto saturado de 

enunciados. E esse conjunto, atualizado em aforizações, configura posicionamentos. 

 Segundo a proposta de Krieg-Planque (2010), uma fórmula se define por: 

 

• ter um caráter cristalizado; 
• inscrever-se numa dimensão discursiva; 
• funcionar como um referente social; 
• comportar um aspecto polêmico. 

  

 Em linhas gerais, quanto ao caráter cristalizado, podemos dizer que se trata de 

uma certa estabilidade de um significante (palavras, frases etc.), cujos rastros se 

podem seguir. Ainda que haja variações, é como se as variantes compusessem um 

“campo magnético”, um lineamento que tende a convergir para um “núcleo” – 

possivelmente, a versão mais recorrente da fórmula ou, digamos, a mais cristalizada. 

 No que tange à dimensão discursiva em que toda fórmula se inscreve, trata-se 

de entender que o fato de uma sequência se definir por uma materialidade estável e 

linguisticamente descritível não é suficiente para delimitar uma fórmula. Embora a 



 

formulação material seja imprescindível para sua identificação, são seus usos na 

atividade linguageira, que é socialmente demarcada, historicamente demarcada, que 

lhe garantem o caráter formulaico. 

 Isso se liga diretamente a seu funcionamento como referente social, isto é, ao 

fato de uma dada sequência material se tornar, num dado momento, numa certa 

comunidade, uma passagem obrigatória dos discursos. Há um aspecto de notoriedade 

em toda fórmula; ela é, necessariamente, um signo conhecido de todos num dado 

período, e todos são chamados a assumir alguma posição em relação ao que está 

condensado no material linguístico cristalizado, sintetizador de usos, de retomadas. 

 Daí advém seu aspecto polêmico. Sendo uma passagem obrigatória no espaço 

público, toda fórmula exige dos sujeitos enunciadores que, enunciado-as, estejam 

favoráveis ou contrários aos caminhos que cristalizam a sequência, ou mesmo que 

problematizem ou refaçam esses caminhos, mas sempre se posicionando em relação 

a eles, ou seja, sempre assumindo um lugar que se produz, na rede interdiscursiva, 

em relação a outros lugares, por definição. 

 É justamente esse caráter polêmico que nos interessa examinar aqui. 

Despertados pela fala de W. Salomão é que pudemos chegar a compreender que o 

consenso apaziguado tem um custo social e político inerente: esforços coletivos 

permanentes para administração do dissenso, o que implica reconhecer a 

heterogeneidade de posicionamentos que configura toda atividade humana. 

 Assim é que pretendo pensar nos slogans como pontos nevrálgicos de uma 

rede que tece o consenso da importância do livro e da leitura como meios de 

emancipação (do aluno, do trabalhador, do cidadão etc.). Trata-se de procurar 

entender melhor essa tessitura. 

 Com base nisso, diante dos slogans de campanha coletados, percebi que 

classificações quantitativas seriam improdutivas, pois, além de serem muitas 

campanhas, elas se sucederam e ainda se sucedem com fôlegos e propósitos 

diferentes, sendo que, além das oficiais, há cada vez mais campanhas, principalmente 

de doação de livros, que são uma estratégia de marketing – de restaurantes, lojas de 

material de construção, supermercados, drogarias etc. Nestas, quase sempre os livros 

são depositados em grandes contêineres logo na entrada do estabelecimento, onde 

são dispensados como os pacotes de alimento ou os agasalhos em outras 

campanhas. 

 E nos slogans dessas campanhas “de porta de loja” se repete o que o que há 

nas campanhas mais estruturadas, de maior porte e de outra oficialidade. É possível 

dizer que há fundamentalmente duas fórmulas em circulação: 

 



 

doe livros = doe diversão, prazer 
doe livros = doe conhecimento, sabedoria 

 

 Ou, se não são campanhas de doação: 

ler é diversão, prazer 
ler é conhecimento, saber 

 

 A sequência paradigmática é esta: LER É... 

legal, bacana, gostoso, divertido, uma viagem, uma delícia, um 
prazer, uma descoberta etc. (com variações como “Paixão de 
ler”) e, nesse caso, é a diversão que aparece como aquilo que 
emancipa 
ou 
uma conquista, crescimento, aquisição de saber, evolução, 
melhoramento, ascensão social etc. (com variações como “Ler 
pra crescer”) e, nesse caso, o conhecimento é o que emancipa. 

 

 E parece relevante registrar, nesta altura, que esses entendimentos raramente 

se sobrepõem ou convivem numa mesma campanha – ou ler é prazer, fruição, ou ler é 

esforço, crescimento. E também parece interessante notar que nessas formulações –  

ler [o quê ?] é divertido; ler [o quê?] é conhecer – um preenchimento crucial fica a 

cargo do “leitor”, e aí se pode retomar toda a discussão sobre a diversidade dos 

gêneros discursivos e as práticas que os consagram ou transformam. Ocorre que, se 

se trata de falar a quem não tem o hábito da leitura, de estimular quem não tem 

experimentado práticas de leitura, soa particularmente aberta e incerta a proposta de 

preenchimento. Talvez coubesse refletir sobre a eficácia das campanhas nessa 

direção. 

 Em certa medida, é o que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2007 

pretendeu fazer, procurando compreender práticas, comportamentos e imaginários. 

Mas aqui eu gostaria de me deter noutro ponto ainda, especialmente revelador do jogo 

de libertações e opressões desencadeado pelas campanhas de fomento à leitura. 

Trata-se de uma inversão que se opera num certo grupo de slogans do arquivo 

coletado, um conjunto evidentemente heterogêneo que, para o momento, proponho 

entender como uma deriva das duas fórmulas identificadas: são produtos, instituições 

e pessoas que, ao se promoverem, procuram construir de si uma imagem ligada aos 

livros e a práticas de leitura, procuram se pôr como “celebridade não-fútil”. Os pré-

construídos aí são claros: a celebridade é algo desejável, mas frequentemente é 

identificada com frivolidade, e os livros são coisa de gente séria. 

 Apresentarei, a seguir, quatro exemplos emblemáticos desse conjunto-deriva. 

 



 

1) Desde 2004, existe o Blog da Thalita, no qual há uma seção “LER É BACANA”, que 

distribui camisetas, postais e broches com esse slogan e consiste num pequeno texto 

que introduz muitas fotos da jornalista e escritora Thalita Rebouças abraçada a nomes 

como Ziraldo, Ana Maria Machado, Professor Pasquale, Adriane Galisteu, Luis 

Fernando Verissimo, Nelson Motta etc., todos com o referido broche. Diz ela no 

pequeno texto: 

 

Sempre que eu visito escolas aparece um adolescente que fala 
na minha cara, sem a menorrrr vergonha: "Ler é chato". Como 
sei que ler é o oposto de chato, há três anos resolvi criar a 
campanha "LER É BACANA". Também usei outras frases, 
como "Ler é irado" e "Ler é tuuudo de bom!". No fundo, claro, 
a mensagem é a mesma: percam a implicância com os 
livros e entendam que o hábito da leitura é maravilhoso! 
A minha primeira idéia foi fazer camisetas para divulgar a 
campanha em eventos literários, tardes de autógrafos e visitas 
às escolas. 
Depois vieram os postais e os broches. (Disponível em 
http://www.thalita.com, acesso em: 25 mar. 2010, grifos 
nossos). 

 

 Segue-se, então, a galeria de fotos, que reiteram a cenografia de feiras de 

livros ou noite de autógrafos, sempre composta por famosos dos meios editoriais que 

também circulam, de um modo ou de outro, na televisão. O apelo à adolescência e ao 

que há de efervescente na leitura justifica sua circulação também nas escolas. E, na 

passagem sublinhada, vemos ecoar a advertência de W. Salomão: segundo Thalita, a 

princípio há, sim, uma má vontade, uma “implicância” que é preciso superar, e quem 

sabe “como ler é o oposto e chato” deve trabalhar, por todos os meios, para isso. 

 

2) Em 2007, uma grife de roupas famosa, o Cantão, lançou no Fashion Rio sua 

coleção de inverno para 2008, chamada Mar de Histórias, feita de estampas com 

referências a clássicos da literatura como D. Quixote, Alice no País das Maravilhas, 

Pequeno Príncipe... e palavras bordadas com fios de lã. No cenário, pilhas de livros 

amontoados sob luz branca, prestes a ganhar vida quando as modelos começassem a 

desfilar. E, durante o período do Fashion Rio, a grife espalhou estandes de livros pela 

Zona Sul da cidade, nos quais oferecia exemplares desses clássicos. Num dos textos 

noticiosos da coleção, lia-se: 

 

Marca com décadas de história na moda, o Cantão sabe 
direitinho como fazer de suas coleções acontecimentos e 
manias no Rio de Janeiro. Qual jovem carioca não teve uma 
mochila jeans do Cantão? Qual menina nunca teve ou quis um 



 

vestido, uma blusinha? A marca acompanha os cariocas há 
realmente muitos anos, e por isso é tão querida. 
E a coleção “Mar de Histórias” não é só roupa. Eles armaram 
bancas de livros pela zona sul da cidade, viraram nome de 
sorvete em uma das sorveterias mais pop do Rio e menu 
especial em um bistrô charmoso de Ipanema. Enfim, um 
acontecimento mesmo. 
Salão lotado, passarela toda branca, com montanhas (mares?) 
de livros também brancos. Rock’n'roll na trilha, e os looks que 
as garotas cariocas adoram. Inspirada em clássicos da 
literatura como Dom Quixote e Alice no País das Maravilhas, a 
coleção vai do austerismo (essa palavra existe?) militar ao 
surrealismo multicolorido. (Disponível em 
http://colunistas.ig.com.br/moda/2008/01/10/mar-de-historias-
do-cantao/, acesso em: 25 mar. 2010, grifos nossos). 

 

 Os ícones de uma certa cultura letrada evocada pela grife, que tem tradição no 

universo da moda brasileira, lhe conferem ares de consistência, corroborando a 

imagem de uma instituição que pauta comportamentos, instituindo imaginários – sua 

influência na vida carioca está contundentemente registrada, sobretudo no primeiro 

parágrafo. Quanto à passagem sublinhada, põe a leitura em pé de igualdade com 

outros valores dessa comunidade e, juntos, eles fazem da coleção “um acontecimento 

mesmo”. 

 

3. Desde 2007, em seu blog literário chamado Escrever por Escrever, o 

endocrinologista Rafael Reinehr criou uma campanha que obteve forte adesão, 

segundo o que se lê nos comentários postados em seu blog. O slogan: “Ponha um 

livro em seu consultório”. No texto de abertura, ele diz: 

 

 Toda vez que vamos a algum consultório médico, 
psicológico, dentário, fisioterapêutico, etc, além do cafezinho e 
da água temos a nosso dispor um punhado de revistas, 
geralmente de mês passado (senão mais velhas) para que 
passemos o tempo enquanto esperamos nossa vez. 

Lá no meu consultório é diferente: nada de revistas! 
Tudo que você encontra são livros e panfletos informativos 
acerca das enfermidades da minha área de especialização e 
de minha esposa (Endocrinologia e Psicologia, 
respectivamente). 

É claro que ninguém pensaria em colocar O Nome da 
Rosa, do Umberto Eco, à disposição para leitura, mas livros de 
contos, narrativas curtas ou poesias sempre são bem-vindos. 
Além de estimular a leitura por parte de nossos amados 
pacientes, acabamos por incrementar o mercado editorial 
brasileiro, pois a cada 3 ou 4 meses podemos estar 
substituindo os livros oferecidos. 

Vejam a foto do nosso aparador com os livros que 
estamos disponibilizando atualmente. (Disponível em 



 

http://reinehr.org/efervescencias/quase-ideias, acesso em: 25 
mar. 2010, grifos nossos.) 

 

 E lá está a foto do aparador, mostrando uma cena altamente validada: um 

consultório como muitos dos que conhecemos, mas com livros – a novidade. E é 

dessa novidade que se depreende, conforme se pode ler na passagem acima 

sublinhada, um certo engajamento desses médicos no mundo da cultura letrada, por 

meio do estímulo à leitura junto a seus pacientes e à produção editorial do país. 

 

4) Em 2009, num estacionamento privado que fica sobre a areia da praia de Tambaú, 

em João Pessoa - PB, logo na entrada dois grandes murais mostram fotos de pessoas 

doando livros para bibliotecas locais, e as legendas são semelhantes às das colunas 

sociais, com nomes, sobrenomes e menções aos apertos de mão e abraços 

fotografados. Encimando a galeria de fotos comentadas, o nome ESTACIONAMENTO 

se segue do slogan: “Doe um livro e espalhe sabedoria”. 

 Também aqui os livros vêm dar ao ambiente ares de seriedade por meio do 

incentivo ao que se põe como partilha social de um bem comum; trata-se de uma 

cenografia algo inusitada para um estacionamento, mas apoiada no rumor público que 

se tem produzido em torno do livro e da leitura, como vimos. 

 

 É evidente que nesses exemplos aparecem representações de leitura às vezes 

bem diferentes, mas logo verificamos que todos operam a inversão mencionada: em 

vez de “ler é importante porque é divertido, instrutivo etc.”, aparece algo como “eu 

importo porque sou divertido, instruído... porque tenho livros, porque dou livros, porque 

leio”. A heterogeneidade constitutiva das fórmulas básicas explicita-se nessas derivas 

que, ratificando-as, impulsionam a construção de outros valores: os livros e as práticas 

de leitura passam a valorizar outros objetos e outras práticas, em cenografias que 

aproximam o “mundo dos livros” a outros mundos, por assim dizer. O que 

efetivamente dá notícias, entre outras coisas, da força do consenso construído. 

 É certo que o capital simbólico está constituído: ler está na moda, o livro está 

na roda, em diversas rodas. E ainda que se pense que essas derivas são 

deturpações, distorções ou oportunismos, poderemos argumentar com o que nos diz 

Pierre Bourdieu: se, quando se põe em circulação um bem cultural, não se cria, ao 

mesmo tempo, a crença na importância desse bem cultural, não se pôs nada em 

circulação (in Chartier, 1996: 239-240 et passim). 

 Se concordamos com isso, é fácil ver que, para produzir uma política pública 

nesse campo, será preciso entender como se constrói o consenso sobre a importância 



 

emancipadora da leitura, um consenso que se refaz a todo momento recobrindo 

dissensões. Um consenso que se refaz a cada movimento de alteridade, a cada 

polêmica que se institui, a cada elemento que deriva das fórmulas básicas. 

 Para encerrar, comento brevemente dois dados da pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil 2007, que apontam para “imprevistos” que constituem as práticas no 

“mundo dos livros”. O primeiro deles é um cruzamento de dados que permite inferir 

que o brasileiro lê muito mais livros emprestados do que comprados, e pouco toma 

emprestado de bibliotecas, embora frequentemente saiba indicar uma biblioteca 

próxima; isso faz os números de mercado e os números dos sistemas de bibliotecas 

serem diferentes do que se constata em pesquisas sobre práticas sociais. Um outro 

dado que também dá o que pensar é que o livro mais indicado como a leitura que 

marcou a vida, apontado por leitores de várias faixas etárias, é “O Sítio do Picapau-

Amarelo” –  que não é um livro, mas um topos construído por um conjunto de livros de 

Monteiro Lobato e filmado para televisão em diferentes períodos. 

 Enfim, examinando a circulação dessas fórmulas e suas derivas, verificamos o 

que D. Maingueneau chama de interincompreensão regrada: 

 

Na realidade, dado que a relação com o Outro é constitutiva, 
ela é apenas um aspecto do funcionamento da formação 
discursiva que se encontra especificado da maneia que decorre 
disso. Não existe relação polêmica “em si”: a relação com o 
Outro é função da relação consigo mesmo (2005: 108). 

 

 Nesses variados posicionamentos, com suas flutuações, oposições e mesmo 

estereotipias, as identidades discursivas efetivamente se formulam – aqui, vimos que 

há diferentes identidades que se apoiam numa crença sobre a importância do livro e 

da leitura como meios de emancipação, sendo a emancipação dada como 

imprescindível –, mas, norteados por esse grande sistema de pré-construídos, os mais 

diversos posicionamentos animam confluências que, em sua dinâmica, produzem um 

efeito de consenso. Efeito que parece necessário, condição fundamental para a 

implantação de ações duradouras, mas possivelmente só será útil de fato (e 

democrático, se se quiser), se for considerado em sua heterogeneidade irredutível. 
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