escola

mundo leitura roteiro roma
cozinha cultura fime arquitetura
seca
viagem ciência água
fogo água terra corpo ensino
física formação
arte pintura notícia educação
acarajé
esporte skate

romance

sa a ição
i
u tic u ão
q
l ç
s
á
o
pe em p ata a
at ato o n gic e
m n nt ló rt
a e iva o a
s
te tim rat le ção
r
a es ar tró e
s ia
v
r
e
n
in
p te og
in ol s
n io
c
te ifíc e

d
d
a
e id o
e rn çã
t
n e a e
o
f
d
o formdad l
m ns xi cia
e so e
a
l
r
t p to rt
a
m

e a
j
o
c ro ros ido
p p ec
t

Leitura e Educação
Alessandro Rocha e
Valéria Cristina Ribeiro Pereira ORG.

escola

mundo leitura roteiro roma
cozinha cultura fime arquitetura
seca
viagem ciência água
fogo água terra corpo ensino
física formação
arte pintura notícia educação
acarajé
esporte skate

romance

sa a ição
i
u tic u ão
q
l ç
s
á
o
pe em p ata a
at ato o n gic e
m n nt ló rt
a e iva o a
s
te tim rat le ção
r
a es ar tró e
s ia
v
r
e
n
in
p te og
in ol s
n io
c
te ifíc e

d
d
a
e id o
e rn çã
t
n e a e
o
f
d
o formdad l
m ns xi cia
e so e
a
l
r
t p to rt
a
m

e a
j
o
c ro ros ido
p p ec
t

II Simpósio Internacional de Leitura
VIII Encontro Nacional da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio

© Editora Reflexão, 2018 - Todos os direitos reservados.
© Alessandro Rocha e Valéria Cristina Ribeiro Pereira (Org.)

Supervisor Editorial: Eliana Yunes
Editores: Viviane Moreira e Caroline Dias de Freitas
Capa: Verônica Jabarra
Diagramação e Projeto Gráfico: Setor de Comunicação do iiLer
Revisão: Francisco Camêlo
1ª Edição – Fevereiro/2018

ROCHA,Alessandro (Org.) PEREIRA,Valéria Cristina Ribeiro Pereira (Org.)
LEITURA E EDUCAÇÃO
ISBN: 978-85-8088-338-1
1. Leitura

2. Educação

3. Interdisciplinariedade

Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC - Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea
Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 22451-900
Telefone: (55 21) 3527-1960
www.iiler.puc-rio.br

Sumário
Prefácio

5

ESTUDO SÓCIO SITUADO NO PROJETO PIXEL
Maíra Barberena De Mello

7

A LEITURA LITERÁRIA NO COTIDIANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DUQUE DE 26
CAXIAS
Hellenice de Souza Ferreira
“AQUI NADA É MEU E TUDO É NOSSO”: O ENCONTRO COM MULHERES 42
ADULTAS E IDOSAS DAS CLASSES POPULARES NAS OFICINAS DE
ARTESANATO E LEITURA DA BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL MONTEIRO
LOBATO
Renata Corrêa
A FORMAÇÃO LITERÁRIA DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NO 69
PROJETO DE EXTENSÃO “FRAGATA: ITINERÂNCIAS LITERÁRIAS”
André Luís Mourão de Uzêda
Cassiana Lima Cardoso Vieira
Isa Ferreira Martins
LITERATURA DE RESISTÊNCIA E EDUCAÇÃO LEITORA
Eduardo Augusto de Souza
Santinho Ferreira de Souza

88

CONSTRUÇÕES BIOGRÁFICAS: LEITURAS E ESCRITAS DE SI PELAS CANÇÕES 108
POPULARES
Silvio R. S. Carvalho
PARA VENCER A NÃO LEITURA
Vera Teixeira De Aguiar

135

MULHERES CORALINAS:
UMA EXPERIÊNCIA DE EMANCIPAÇÃO
Ebe Maria de Lima Siqueira

145

LEITURA - MUITO ALÉM DE UM HÁBITO, UMA ATITUDE DE VIDA
“QUANTO VALE O BRASIL QUE LÊ”
Francisco Gomes de Matos

153

ALGUNAS PREGUNTAS, POCAS CERTEZAS
Maria Elvira Charria Villegas

160

PREFÁCIO
Em outubro de 2017, o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio (iiLer) acolheu o
II Simpósio Internacional de Leitura, realizado no campus da PUC-Rio, com a participação de
pesquisadores, bibliotecários, promotores de leitura e estudantes que durante 3 dias se
dispuseram a refletir e partilhar experiências sobre o potencial de desenvolvimento e inclusão
que a leitura pode despertar em seu/sua praticante.O Simpósio, organizado com participação
ativa da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio – abrigada institucionalmente no iiLer – e da
Rede de Estudos Avançados em Leitura (RELER), que reúne pesquisadores que trabalham
com esta temática em todo o Brasil, contou com o apoio do CNPq e recebeu participantes de
mais de 20 estados brasileiros, demonstrando não só a diversidade e a atenção para com o
tema mas também a urgência da construção de políticas públicas que possam apoiar os
projetos que buscam fazer de nosso Brasil um país de leitores.
Ainda em fins de 2017, foi possível a publicação dos textos completos das conferências e
parte daqueles apresentados em painéis e comunicações, todos reunidos no livro “Leitura,
Desenvolvimento e Inclusão”, publicado pela Editora Reflexão.
E, agora, iniciamos o lançamento de 3 volumes que reunirão, sob a forma de e-books ,
outros textos também apresentados e reunidos, neste momento, sob a forma da Coleção
Anais do II Simpósio de Internacional de Leitura, organizada segundo os eixos temáticos
tratados durante o evento.
Este 1º volume tem como tema Leitura e Educação e foi organizado pelo Prof.
Alessandro Rocha, diretor do iiLer, e pela Profa. Valéria Pereira, do Centro de Ensino Superior
de Juiz de Fora.
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Ao completar essa sequência de publicações, o iiLer terá pretendido disponibilizar a
mais pessoas a riqueza daqueles dias de trabalho e reflexão. A leitura é tema pungente em
nossa sociedade, atravessando todos os aspectos do exercício da cidadania e promoção
humana. Não é possível pensar em desenvolvimento sem tocar nas questões relacionadas à
Educação. Os caminhos percorridos nos mostram tantos e tantas que se dedicam à promoção
da leitura nas escolas espalhadas por todo esse país. Públicas ou privadas, nos seus mais
variados níveis, com os mais diferentes públicos e recursos. A escola é o espaço privilegiado
para a formação de um leitor. E não apenas aquele que se alfabetiza ou instrumentaliza; mas o
leitor de mundo, cujo olhar é tocado pelo professor que lhe oferece cotidianamente um
banquete: histórias, livros, filmes, poesia, música... chegando, por fim, à realidade, que está ali,
pronta para ser lida e transformada, não mais por um aluno e, sim, pelo cidadão.
Há muito ainda a ser caminhado... é necessário despertar e formar os mestres para
essa nova forma de trabalhar com a língua e com a arte; é necessário fazer chegar o livro às
casas, às escolas, às bibliotecas... é necessário tomar consciência que a leitura é um direito... é
necessário quebrar a barreira de uma interpretação mecânica do texto para alcançar a
liberdade de expressão... é necessário resistir e lutar diligentemente para que se conquistem
leitores observadores, atentos, críticos...
Essa é a nossa contribuição, por enquanto.
Gilda Carvalho
Vice-Diretora do Instituto Interdisciplinar
de Leitura da PUC-Rio
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ESTUDO SÓCIO SITUADO NO PROJETO PIXEL

MAÍRA BARBERENA DE MELLO1

INTRODUÇÃO

Esta escrita baseia-se em um estudo de doutoramento 2, autorizado e que se
encontra em andamento, no presente momento. A motivação inicial para esta pesquisa
foi a necessidade de investigar as estratégias de leitura empregadas para a
compreensão leitora pelos alunos de uma Língua Estrangeira 3 nos Anos Finais do
Ensino Fundamental (EF) em uma escola pública.
Os alunos participantes eleitos para este estudo são os alunos de inglês do
oitavo e nono anos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do
1Mestre

em Letras Professora EBTT efetiva do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Doutoranda em Letras (PDLet UCS/UniRitter)
2 Pesquisa conjunta do Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER) e da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (20015-2019).
3 O Colégio de Aplicação da UFRGS mantém essa nomenclatura nos componentes disciplinares da escola
(BROCK, 2014);
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Sul (CAp UFRGS). O segmento de ensino que se ocupa dos Anos Finais do EF no CAp
UFRGS é conhecido como Projeto PIXEL.
A motivação desta escrita é a construção do sentido na leitura em inglês como
LE/L2 pelos alunos participantes dessa pesquisa em campo no oitavo e nono anos do
E.F. do CAp UFRRGS na perspectiva sociocultural. Entenda-se por construção de
sentidos a mediação cultural por meio de signos. Assim, a mediação que desencadeia
processos para o entendimento dos signos e acarreta a construção de sentidos
(OLIVEIRA, 2008, p. 23-24). Quanto à construção de sentidos, a partir do texto por
parte do leitor, resulta da interação texto-leitor e leitor-autor e vice-versa. Esse leitor faz
uso de seu conhecimento prévio e das estruturas do texto concomitantemente para
entender e atribuir significado ao texto (KATO, 1990, p. 43-49, NUTTALL, 2005, p. 7-8
e 11). Nessa perspectiva, os estudos vigotskianos nos dão o aporte teórico para a
construção do significado por meio da cultura (Vigotski, 2003, p. 108).
Assim sendo, compartilho a experiência interativa de um protocolo verbal
retrospectivo (ERICSSON, 2006, p. 224), no qual apresento as interações desenvolvidas
para a verbalização das estratégias de leitura identificadas por esse participante.
Também apresento algumas manifestações acerca da leitura em LM/L1 e LE/L2. Essas
manifestações se dão a partir do ponto de vista êmico dos participantes. Geertz (1974,
p. 26) entende o ponto de vista êmico como a vivência dos aspectos culturais, valores
de ordem social e afetivos que impactam nos aspectos qualitativos de uma pesquisa.
Este trabalho presta atenção ao ponto de vista de participantes. Para concluir,
compartilho a expectativa de que este estudo auxilie no desenvolvimento de uma
cultura leitora em inglês na escola pública.
Sumário
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CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO
A pesquisa intitulada Anos Finais do Ensino Fundamental: como se desencadeia
a leitura em inglês? ocorre em uma escola pública federal que apresenta
peculiaridades. As denominações específicas, neste estudo sócio situado no CAp
UFRGS 4, são para os Projetos de Ensino Curriculares neste momento. Desta forma,
cada segmento de ensino nessa instituição é conhecido pelo nome que o designa,
quais sejam: Projeto UNIALFAS (Anos Iniciais do Ensino Fundamental Regular),
Projeto Amora (sextos e sétimos anos do EF Regular), Projeto PIXEL (oitavos e nonos
anos do EF Regular, Ensino Médio em Rede (turmas 100s, 200s e 300s que
correspondem aos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do EM Regular) e Projeto EJA 5 (EF e EM).
Nessa realidade local, o segmento de ensino que corresponde ao Projeto PIXEL
teve seu nome criado e escolhido pelos alunos desse segmento no ano de 2010, por
meio de votação 6.

Sabe-se que o conceito PIXEL é relativo ao menor ponto na

realidade digital, ou seja – pix – da palavra picture (foto) em inglês e a partícula – el –
da palavra element (elemento) também em inglês. Os participantes da pesquisa são os
alunos do Projeto PIXEL, que escolheram estudar inglês como LE. A escola oferece a
possibilidade de escolher uma LE dentre quatro línguas, quais sejam: alemã,
espanhola, francesa e inglesa. Ao escolher a língua, esse aluno terá em sua grade de
4Colégio

de Aplicação da UFRGS. Disponível em: https://www.ufrgs.br/colegiodeaplicacao/ensino/projetosde-ensino/. Acesso em 22 out. 2017
5 As turmas em andamento no segundo semestre de 2017 no CAp UFRGS são: a) uma turma de
alfabetização (Anos iniciais do EF); b) uma turma seriada com os Anos finais do EF e; C) as turmas EM1,
EM2 e EM3 que equivalem ao 1º, 2º e 3º anos do EM.
6Documento partilhado pela Equipe PIXEL. Disponível em: < https://drive.google.com/drive/shared-withme>. Acesso em 17 mai. 2017.

Sumário

9

horários cinco períodos semanais durante os oitavos e nonos anos do EF no CAp
UFRGS. Assim, de duas turmas nas oitavas, quinze alunos escolheram inglês, dos
quais doze participaram da pesquisa do início ao fim. Nas nonas séries, quinze alunos
escolheram a língua inglesa em duas turmas e desses quinze alunos todos
participaram integralmente da pesquisa.
O objetivo central da pesquisa referência é o de averiguar como se desencadeia
a leitura em inglês como LE/L2 no Projeto PIXEL. Os objetivos específicos do estudo
foram elaborados para descobrir: a) o limiar linguístico em língua inglesa nos 8ºs e 9ºs
para demonstrar uma compreensão leitora em língua inglesa; b) as estratégias de leitura
em língua inglesa (LE/L2) empregadas por esses alunos para a compreensão de
textos; c) as estratégias de leitura em português (LM/L1) empregadas por esses alunos
e, ainda, d) as estratégias de leitura empregadas na leitura em língua inglesa (LE/L2)
que também são empregadas em LM/L1.
O referencial teórico da pesquisa que origina este recorte abrange: a perspectiva
sociocultural, a leitura em LM/L1 e a leitura em LE/L2. Além disso, inclui o conceito de
Linguistic threshold/Limiar linguístico, o qual Brunfaut (2014, p.14) em entrevista com
Charles Alderson revela a incógnita de que o problema na leitura em uma LE/l2 é mais
de conhecimento linguístico do que de capacitação para a leitura nos níveis iniciais. O
limiar linguístico é aqui entendido como um nível de conhecimento linguístico mínimo e
indispensável para utilizar na leitura em LE/L2 e, o embasamento teórico quanto às
estratégias de leitura usadas e identificadas pelos participantes nos protocolos verbais
retrospectivos. Ericsson (2006, p. 226) afirma que perguntas abstratas quanto aos
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pensamentos dos participantes se mostraram imprecisas, passando a contar com
tarefas simples a serem verbalizadas.
Por fim, atento para a abrangência do ponto de vista êmico (GEERTZ, 1974, p.
26,) dos participantes, quanto às culturas, valores e crenças desses participantes no
processo da leitura em si, na pesquisa e suas repercussões no contexto específico do
Projeto PIXEL (8º e 9º anos do EF do CAp UFRGS). A sessão subsequente relaciona
as questões teóricas que convergem para o estudo da leitura em LM/L1 e LE/L2.

LEITURA E SUAS REPERCUSSÕES EM LM/L1 E EM LE/L2
A leitura propicia ao leitor uma gama de experiências tais como: novas
paisagens, ideias e sentidos com o virar das folhas de um livro ou ao acionar com um
clique o texto desejado em ambiente digital. Soares (2007, p. 127) ilustra essas
perspectivas para leitores tardios e em processo de letramento, leia a seguir:

[...] não era do livro que não tinham gostado, mas de fatos
do enredo, de personagens; e sempre se manifestavam
com emoção, davam-me a impressão de que tinham
incorporado os personagens à sua vida, quase eu os sentia
ali, em volta de nós, participando da conversa... (SOARES,
2007, p. 129).

Sumário
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Sucintamente, Soares (2004, p. 3) assegura ser o letramento uma prática social
de leitura. Sabemos que o letramento vai além da alfabetização, o letramento necessita
da formação de hábitos que incluam ações de letramento. Nessas ações de letramento,
podemos pensar em atitudes tomadas na vida cotidiana como, visitar ambientes em
que se possa buscar e tocar em revistas, jornais e livros, por exemplo. Na atualidade, o
clicar para ler e a leitura de imagens são ações recorrentes ao longo do dia, nos quais o
ato da leitura está envolvido.
Assim, temos na leitura um processo de vida, que requer movimentos de
acomodação e também de desorganização do que já é conhecido, em prol do novo
para a compreensão. Quanto à compreensão leitora, Kleiman (2004, p. 9) aponta para
uma faculdade, uma habilidade cognitiva e complexa que nos capacita a entender os
significados nos textos escritos. Além dessa visão de natureza cognitiva, Kleiman
também traz à tona a construção de sentido. Kleiman espera que o leitor “construa
significados do texto, simultaneamente, para fazer sentido da língua escrita” (CEALE,
online, verbete: Compreensão Leitora, 2017) 7 ao interagir com o texto. Alinhada a
essa questão, Nuttal (2005, p. 11), dentre outros teóricos, se ocupa da construção do
sentido. De tal modo, a compreensão leitora é pessoal quando menciona o texto como
“The text as do-it-yourself kit” (NUTTALL, 2005, p. 12) ou seja, o texto como um kit do
tipo “faça você mesmo”8 (NUTTAL, 2005, p. 12,). Essa construção de sentido é,

7

Glossário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), online. Disponível em:
<http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/compreensao-leitora>. Acesso em 23
out. 2017.
8 Traduções feitas por esta autora.
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concomitantemente, pessoal e social. Assim, também se atribui ao leitor a capacidade
de criar a partir do texto para a construção de sentidos.
Por sua vez, segundo Kato (1990, p. 113) a criação de sentidos é conhecida
como a coautoria exercitada em relação à reconstrução de um texto, por exemplo. Kato
(1990, p. 37,) alega ser importante: a) o acesso ao repertório lexical existente como
memória permanente/de longo prazo no ato da leitura; b) o acesso ao repertório lexical
existente como memória de médio prazo no ato da leitura; e, c) a análise e/ou síntese
desse repertório. Tudo isso acarreta o empenho constante do leitor para compreender
cada texto que se apresenta em sua experiência de vida.

Mesmo assim, nesse

empenho de compreender e/ou atribuir significado, não há um significado absoluto a
ser apreendido e/ou construído.
Nessa temática, Nuttall (2005, p. 21) organiza em quatro os significados que um
texto pode compreender: o contextual, o proposital ou de sentido, o contextual e, o
pragmático. Existe uma visão consensual de que esses quatro significados poderão
não ser significativos para o leitor (KATO, 1990, p. 59-60, NUTTALL, 2005, p. 23) em
virtude das características sócio situadas desse mesmo leitor. Em se tratando de leitura
em LE/L2, essa leitura pode vir acompanhada de desafios adicionais, em virtude da
ausência de uma prática de leitura fora do ambiente institucional ou não. Ou seja: na
atualidade, a leitura em LE/L2 para a participação em jogos online e em tempo real por
jovens é uma realidade no contexto brasileiro para aqueles com acesso à internet. Além
disso, o gosto por músicas em inglês é usual e de longa data.
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Assim, a leitura em LE/L2 e a utilização de estratégias para entender o código
linguístico e/ou atribuir significado ao texto são partes de um mesmo todo. Professores
de inglês como LE têm uma trajetória histórica quanto aos termos scanning/escanear o
texto para saber do que se trata e skimming/correr os olhos sobre o texto para achar
dados específicos (NUTTALL, 2005, p. 46). Essas estratégias vindas do Inglês
Instrumental nos acompanham até hoje. Sabemos que os leitores utilizam todos os
recursos que dispõem, num determinado momento. A leitura em LE/L2 é possível
quando existem objetivos claros para o ato de ler, o grau de frustração existe, mas é
controlado, quando a leitura é realizada em blocos de sentido, sem a necessidade de
compreender palavras individualmente. O texto é um todo significativo (NUTTALL,
2005, p. 41).
As estratégias de leitura já citadas em LM/L1 são válidas para LE/L2 adicionadas
às dificuldades nas questões de uso língua na pragmática e, no uso social da língua.
Para fazer uso da língua, precisamos das noções de texto e contexto, além da
percepção do texto no contexto. Logo, os valores de uma enunciação, em relação aos
aspectos a serem atribuídos na análise textual, são as formas pelas quais os textos
exprimem uma razão, um exemplo a ser seguido, uma objeção a algo ou alguém, uma
suposição de algo e/ou uma explanação de um fato ocorrido. Nessa análise é
importante perceber os vínculos traçados, ou seja, verificar se as frases se constituem
como um todo significativo, uma relação harmônica e, um todo coeso (NUTTALL, 2005,
p. 26-28).
Além da leitura textual, as características de contexto social do leitor
influenciarão na construção do sentido. No entanto, esse mesmo leitor pode não se ater
Sumário
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a algum desses sentidos previstos no texto. Conforme sabemos, a construção do
sentido transita pelas culturas do leitor, dessa forma, a seção subsequente faz os
contornos socioculturais da leitura.

TEORIA SOCIOCULTURAL E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA
LEITURA
A teoria sociocultural tem em Vigotski o seu percursor, chamamos de
estudos vigotskianos os estudos desenvolvidos por ele e seus seguidores, os quais
abriram novas perspectivas na psicologia do desenvolvimento e na educação dentre
outras ciências que se ocupam do humano. Dentre esses estudos, a ontogênese e a
filogênese integram os estudos significativos que estão envolvidos na perspectiva
sociocultural.
A ontogênese é o conjunto de estudos que se estende da concepção do
indivíduo ao longo de sua existência. De tal modo, que se ocupa dos instrumentos
utilizados pelo indivíduo em seu processo de vida, a exemplo da linguagem, do
planejamento de ações e de estratégias para a solução de problemas. Os instrumentos
mencionados são mediadores sociais e esses mediadores consolidam o homem como
agente da cultura (VYGOTSKY, 2008, p. 35).
Outro estudo relevante é a filogênese, a qual compete tecer relações e estudar
as relações ancestrais entre espécies, ou seja, estuda o processo evolutivo do ser
humano. Assim sendo, a formação do indivíduo sócio situado dá-se do meio para
dentro e, depois, esse indivíduo dá sua contribuição ao meio que o constituiu como ser
social fazendo suas interferências culturais nesse mesmo meio. Nessa perspectiva, no
Sumário
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que concerne os estudos postulados na psicologia de Blonski, Vigotski declara:
“comportamento só pode ser entendido como história do comportamento”. (VIGOTSKI,
2003, p. 11). Segundo este ponto de vista, trata-se de um processo simples e
complexo, ao mesmo tempo. Visto que esse processo ocorre por meio das interações e
ao longo de uma construção social do homem. Dessa forma, a mediação simbólica é a
organização do pensamento e, por sua vez, o pensamento se constrói na internalização
dos signos pelo indivíduo e da fala privada, aquela fala que autorregula o pensamento
e a ação por vir (VYGOSKY, 2003, p. 38).
O uso da linguagem integra a construção conjunta da linguagem que é social,
mas também é procedente de processos individuais, conforme visto. Assim, os cultos
religiosos, as salas de aulas, os eventos culturais como uma palestra de um simpósio,
são exemplos concretos de cenários institucionais onde uma determinada conduta é
esperada em virtude do contexto.
Nesse desenvolvimento holístico do ser humano, o sistema social e o linguístico
fazem parte de um todo no qual o adulto é o responsável por apresentar a linguagem e
a língua do meio, ou seja, a cultura para a criança (VYGOTSKY, 2003, p. 52). Dentre
os construtos da teoria sociocultural, o da mediação é o eleito neste texto como parte
das teorizações sobre o desenvolvimento humano. Portanto, são fenômenos culturais
como nos apropriamos dos cenários e fazemos escolhas quanto às ferramentas a
serem usadas e de que formas. Por meio das interações fazemos trocas e
estabelecemos padrões culturais a serem seguidos por nós mesmos.
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Nesse contexto, Hall (2013, p. 15) manifesta sua preocupação quanto à
necessidade premente de que a Linguística Aplicada contenha estudos relativos ao uso
da língua numa abordagem interdisciplinar. Geertz (1974, p. 26) também contribui para
essa lógica quando compartilha suas visões marcadamente culturais, pondera quanto à
vida interior dos habitantes locais e a necessidade de desenvolvimento de uma
consciência voltada para o respeito, a aceitação e o entendimento. Linguagem e língua
não são ingênuas. Logo, tratar como exótico os habitantes de terras que não partilham
costumes com os Ocidentais para Geertz (1974, p. 45) é uma manifestação
tendenciosa, veja: “A habilidade de construir seus modos de expressão, os quais eu
chamaria seus sistemas de símbolos, com essa aceitação é possível trabalhar
construtivamente”9. (GEERTZ, 1974, p. 45).
Temos um exemplo da mediação por meio da linguagem, da língua e dos
demais atos de manifestação social como cerne da comunicação por meio da
compreensão e atribuição de significados. A próxima sessão traz duas manifestações
de participantes com foco na leitura em LE/L2, suas relações com a LM/L1. Também
apresenta algumas estratégias de leitura por eles empregadas e as verbalizações de
seus pontos de vista sobre a leitura.

9 Do original: “The ability to construte their modes of expression, what I would call their symbol systems,
which such an acceptance allows one to work toward developing”. (Geertz, 1974, p. 45).
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A EXPERIÊNCIA DA LEITURA
Os dados gerados na pesquisa estão registrados e serão analisados na
continuidade deste estudo. Compartilho alguns dados nos recortes da pesquisa, que
exemplificam as teorizações sobre aspectos socioculturais na leitura em LM/L1 e LE/l2.
Na sequência deste texto, apresento o protocolo verbal de um participante, que
chamamos Carlos e às reflexões quanto à leitura em LM/L1 e em LE/L2 de um outro
participante que chamamos de Márcio.
Carlos é um aluno do oitavo ano, esse ano marca o início da instrução formal
das LEs elegidas no Projeto PIXEL CAp UFRGS. Quanto ao ensino de Línguas
Estrangeiras, esse CAp faz o ensino das LEs escolhidas durante o oitavo e nono anos
(E.F.). Por sua vez, no Ensino Médio (E.M.) a instrução da LE/L2 estudada no
segmento de ensino Projeto PIXEL é por meio de Disciplina Eletiva (eletiva e
obrigatória)10. A área de Línguas Estrangeiras busca uma visão plurilíngue de ensino
(BROCK, 2014, 15-16) e procura oferecer regularmente opções de ensino da LE na
escola, para dar continuidade ao aprendizado das línguas anteriormente estudadas.
Na sequência, apresento as manifestações do aluno Carlos, anteriormente
referido, quanto ao conhecimento de inglês como LE/L2 inglês e quanto às estratégias
de leitura por ele empregadas no Teste 1 (T1)11, realizado em dois de setembro de
10

O E.M tem por compromisso oferecer opções variadas semestralmente, a continuidade da mesma
disciplina ou fazer uma nova escolha depende da mobilização dos alunos no semestre em questão. Muitas
vezes, essas disciplinas têm temáticas relativas à música, ao cinema dentre outras manifestações
culturais, bem como exames formais de línguas.
11
Teste 1, biografia de Neymar, adaptado de: <http://www.biography.com/people/neymar21333405#synopsis >. Acesso em abr. 2016.
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2016. A seguir, as interações entre participante e pesquisador durante o protocolo
verbal retrospectivo relativo ao T1, em períodos subsequentes ao do teste, sobre a
Biografia do Neymar. A vida profissional de Neymar é um contexto conhecido para
muitos.
Assim, as perguntas do protocolo verbal retrospectivo para as interações são: 1)
O que respondeste na primeira pergunta? Por que escolheste esta resposta?
Conhecias a diferença entre he e she?; 2) Em relação à primeira resposta, como
chegaste nesta justificativa?; 3) Quais estratégias utilizaste para localizar a explicação
para futsal?; 4) Como conseguiste responder se Neymar sabe ou não jogar futsal?; 5)
Como achaste no texto a informação sobre o pai de Neymar? e; 6) Como fizeste para
descobrir o significado de cada uma dessas três expressões?
Na sequência deste texto, ocorrem as interações entre Carlos e a pesquisadora.
Os itens linguísticos relativos ao pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do
singular são explicados: “he é pra homem e she é pra mulher”12. O participante
demonstra conhecimento da estrutura linguística da LE/L2. Abaixo, temos um recorte
de extrato de interação entre Carlos, participante do oitavo ano, e a pesquisadora em
setembro de 2016:

12

A grafia do extrato e das citações mantém as falas e escritas originais da pesquisa.
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[...]
Maíra: Tá, e na segunda, na segunda perguntinha, era para
justificar a tua resposta no texto. O que tu colocaste? Lê para
mim?
3
4

Carlos: Eu li no título aqui, que é: Neymar biography: Brazilian
soccer. Ele é um jogador prodígio.

5
Maíra: Sim. Aham, tá joia! Quais estratégias tu utilizaste pra
localizar
6

a explicação para futsal?

7 Carlos: Eu só encontrei que futsal é futebol de salão, e tá aqui
no
8

texto, né?

9

Maíra: Tá no texto?

10

Carlos: É... futsal is a version of the game, tá na oito13.

11 Maíra: Aham ok, e na cinco? Na cinco, como que tu achaste
no texto
12 a informação sobre o pai do Neymar?
13

Carlos: Tá na linha seis.

14 Maíra: então tu localizaste no texto... Ok. E agora, na seis, a
gente
15 tem três expressões que tu conhecias. E
aí, tu escolheste quais?

Nesse extrato de protocolo verbal retrospectivo vemos a construção do sentido
por meio da cultura, além disso, listei as interações registradas. Assinalei na linha dois
(linha 2) o uso do pronome pessoal do caso reto – tu –, típico do Rio Grande do Sul,
local de nascimento do participante e da pesquisadora. Nas linhas cinco e seis (linhas
5-6) Carlos é perguntado: “Quais estratégias tu utilizaste para localizar a explicação
para futsal? ”. Nesse caso, o participante localizou no texto, imagino que tenha utilizado
13

Refere-se à linha 8, do Teste 1, sobre a definição de futsal no texto.
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a estratégia skimming, ou seja, correu os olhos sobre o texto para localizar dados
específicos: “Eu só encontrei que futsal é futebol de salão, e tá aqui no texto, né? ”
(linhas 7-8). O participante pede uma confirmação para qual é correspondido (linha 9):
“Maíra: Tá no texto? ”. Para concluir as observações relativas a este extrato, verifico as
explicações de Carlos (linhas 16-17) sobre seu repertório lexical:

“Não sei. Não!

Fáceis, porque eu já sabia”.
Para finalizar esta sessão, revelo às percepções de Márcio no questionário misto
pré-testes, que antecede os testes de compreensão leitora em agosto de 2016. Tratase de um participante do nono ano do E.F., que afirma sobre a leitura em LM/L1, “É
sempre bom adicionar novas palavras ao vocabulário”. No entanto, quanto às
estratégias em Leitura em LE/L2, ele confirma quanto ao significado do texto no
contexto: “Uso o sentido de toda a frase e do assunto do texto.” (Márcio, 9º ano, agosto
2016).
Depois de compartilhar as experiências de um protocolo verbal retrospectivo e
de um recorte de um questionário misto pré-testes, socializo as reflexões iniciais quanto
à pesquisa com foco na leitura sob a perspectiva sócio cultural. Nas considerações
finais retomo aspectos da leitura como prática social expressados por Soares (2007, p.
127).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Texto-leitor, leitor-texto, autor-leitor, leitor-autor e outras composições de
interações também são possíveis. Essas interações ocorrem em diversas direções,
sem as interações entre texto-autor-leitor, por exemplo, não há construção de
significado por parte do leitor e muito menos de sentido. Esse leitor, por sua vez, está
imbricado em seu contexto sociocultural.
Dessa forma, refletindo quanto aos participantes, posso afirmar que Carlos
expressa seu conhecimento prévio no que diz respeito ao vocabulário. Nesta análise
muito inicial, a natureza dos dados quanto à leitura, à cultura, ao conhecimento de
língua LM/L1 como da LE/L2 pelo participante já pode ser percebida.

Assim, no

questionário pré-testes, num período inicial da pesquisa e anterior ao T1, ele declarou:
“Apesar de usar o contexto, às vezes já sei algumas palavras” (Carlos, 8º ano) ele
demonstra conhecimento prévio e o uso pragmático da língua.
Portanto, as estratégias também interagem a favor da construção do significado
e do sentido com os subsídios culturais disponíveis ao leitor naquele momento para a
leitura sócio situada no contexto Projeto PIXEL (2016). A pesquisadora demonstra
flexibilidade do código linguístico oral no que se refere à estrutura linguística, bem como
reciprocidade e gratidão no desenrolar das interações com Carlos.

As reflexões

relativas ao Projeto Pixel, “jovem” segmento de ensino, situado numa instituição que se
propõe e desenvolve: o ensino, a extensão e a pesquisa, fica subentendido uma cultura
investigativa. Ser aluno, professor e/ou pesquisador no Projeto PIXEL CAp UFRGS
perpassa a ideologia de um trabalho em equipe, em construção conjunta e contínua.
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Nesse contexto, cada participante é responsável pelo todo. A adesão dos vinte e sete
participantes, de um total de trinta alunos de inglês nos oitavos e nonos anos do EF
CAp UFRGS (2016) tem um significado e um sentido nessa realidade local, visto que
são permeáveis.
Espero que este estudo encaminhe questões leitoras por desenvolver. Qual o
nome e a forma de ação? As interações deverão encaminhar ações. Quanto às
intervenções: serão rodadas, círculos ou clubes de leitura? Ou serão projetos de
extensão, eventos leitores, disciplinas eletivas e/ou intervenções leitoras presenciais ou
por meio de booktubers 14? Ainda não sei. Talvez, desenvolva uma cultura leitora em
LE/L2 inglês na escola pública em que estou e sou socialmente inscrita. Quem sabe a
“contaminação” (Soares, 2007, p. 127) por culturas leitoras: dinâmicas, prazerosas e,
contextualizadas são possíveis de sonhar juntamente com Magda Soares? 15
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A LEITURA LITERÁRIA NO COTIDIANO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE DUQUE DE CAXIAS
HELLENICE DE SOUZA F ERREIRA 1

A CIDADE, SUAS CARÊNCIAS E CAMINHOS
Duque de Caxias é uma cidade localizada na Baixada Fluminense,
região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, com 467.620 km² de
extensão territorial, quase 900 mil habitantes, e é a segunda de maior
arrecadação em todo estado.
Apesar de ser próspera em arrecadação, grande parte da população
vive com baixa renda mensal (cerca de um salário mínimo segundo o site
atlasbrasil.org.br, em pesquisa realizada no ano de 2010), sendo compelida a
reduzir drasticamente a frequência em aparelhos culturais, ou sequer
consumir alguns produtos. Há pessoas que nunca desfrutaram de um
espetáculo teatral ou shows musicais mesmo tendo no centro da cidade um
dos maiores teatros do estado, e centenas de músicos e artistas em geral
produzindo, e buscando conferir visibilidade às suas áreas, ao longo dos
anos.

1

Mestranda em Humanidades, Culturas e Artes pela UNIGRANRIO
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Esta realidade é lamentável, porque assistir a espetáculos teatrais, por
exemplo, descortina possibilidades que em nossas experiências pessoais
podem não ter sido avistadas. O diálogo estabelecido entre atores e plateia,
de modo silencioso e íntimo, é denso e significativo para ambos. Faltando
experiências deste porte, é possível que nos tornemos membros silenciosos
da sociedade, ou membros que apenas absorvam as respostas prontas
recebidas de fora para dentro, com passividade que nada acrescenta.
Não desejamos imputar às artes o título de responsáveis pela formação
do cidadão crítico, mas a consideramos, sem dúvida, um instrumento
importante nesta construção.
Todavia, no que tange ao acesso à diversidade cultural, precisamos
ressaltar que muito há para se feito em todo país, e que o acesso e a
democratização são preocupações relativamente novas. Segundo pesquisa
realizada pela UNESCO “(...) a integração da cultura com as demais políticas
sociais é uma experiência recente que necessita ser aperfeiçoada”. Como a
cidade de Duque de Caxias é jovem no cenário nacional (sua emancipação se
deu em dezembro de 1943, enquanto a capital do estado completou 452
anos) o caminhar deste setor se apresenta sobremodo embrionário.
A nosso ver, esta realidade, esta falta, amplia a importância das
escolas, sobretudo as públicas, como veículos de oferecimento de outras
experiências culturais. E não se podem oportunizar tais experiências sem que
conduzamos encontros dialógicos, onde a escuta do outro permita construir,
ou reconstruir, pensares sobre os mais variados assuntos. Nas escolas isto é
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possível através da leitura literária, cujos meios para se estabelecer são
basicamente livros e mediadores de leituras. A partir dela se pode abrir um
leque de possibilidades, dada a amplitude da literatura, e suas releituras em
outras artes tais como o cinema e o teatro, por exemplo.
Foram estas reflexões que motivaram a presente pesquisa, iniciada
anos atrás, com base em nossas variadas experiências profissionais na rede
municipal de ensino da referida cidade, e que nos levou ao Programa de Pósgraduação em Humanidades, Culturas e Artes – PPGHCA/Universidade do
Grande Rio – Unigranrio, onde cursamos mestrado. Embora não seja mais
nosso objeto principal de pesquisa, em virtude da escassez de tempo para
realizarmos com a devida seriedade as pesquisas de campo, ainda faz parte
de nossas angústias e análises.
Sobre o papel das escolas, encontramos base para nossas reflexões
em A pedagogia da autonomia onde Paulo Freire afirma que:
Uma das tarefas essenciais da escola, como centro e
produção sistemática de conhecimento, é trabalhar
criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a
sua comunicabilidade. É imprescindível, portanto, que a
escola instigue constantemente a curiosidade do
educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la”. É
preciso por outro lado, e, sobretudo, que o educando vá
assumindo o papel de sujeito da produção de sua
inteligência do mundo e não apenas o de receber da
que lhe seja transferida pelo professor. (Freire, 1996, p.
121)

Ausentes outros mecanismos/espaços de absorção de culturas
diversas, limitadas as experiências sociais do indivíduo (na cidade em questão
por baixo poder aquisitivo da população em geral), importa sobremodo que a
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escola crie amplos caminhos de escuta e diálogo, de reflexão a partir de
outras perspectivas, de espaços onde a liberdade de pensar seja assegurada,
sem coerção e certezas pré-definidas. E, como dissemos acima, vemos na
literatura – que também é arte - uma porta larga, sempre aberta a nos
convidar a transpor o caminho do já-visto, do óbvio. Lendo literaturas nos
colocamos na perspectiva do infante, para quem tudo se mostra novo e
possível, permitindo-nos pensar o impensado e o impensável com prazer. As
emoções também são re-experimentadas, as palavras renovadas em seus
significados. E estas experiências formam cidadãos mais plenos de diretos,
mais propositivos e atuantes. Se a escola puder promover ações culturais, a
partir da leitura literária, em seu seio, certamente estará contribuindo para
corrigir a distorção que é um cidadão se ver impedido de consumir todas as
diversidades culturais produzidas, a sua escolha, por falta de políticas
públicas inclusivas, já que sua renda mensal é proibitiva.

A LITERATURA COMO INSTRUMENTO DE FALA E DE AÇÃO
CULTURAL
Em 2009, durante a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP),
cidade situada geograficamente na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro,
o escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queirós, representando inúmeras
instituições de apoio à democratização da leitura literária, nos convocou,
através de O manifesto por um Brasil literário, à seguinte reflexão:
A leitura literária é um direito de todos e que ainda não
está escrito. O sujeito anseia por conhecimentos e
possui a necessidade de estender suas intuições
criadoras
aos
espaços
em
que
convive.
Compreendendo a literatura como capaz de abrir um
diálogo subjetivo entre o leitor e a obra, entre o vivido e
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o sonhado, entre o conhecido e o ainda por conhecer;
considerando que este diálogo das diferenças – inerente
à literatura – nos confirma como redes de relações;
reconhecendo que a maleabilidade do pensamento
concorre para a construção de novos desafios para a
sociedade; afirmando que a literatura, pela sua
configuração, acolhe a todos e concorre para o
exercício de um pensamento crítico, ágil e inventivo;
compreendendo que a metáfora literária abriga as
experiências do leitor e não ignora suas singularidades,
que as instituições em pauta confirmam como
essencial para o País a concretização de tal projeto.

De modo incipiente, sem a maturidade das reflexões trazidas por
Queirós, vimos esta preocupação nascer na rede municipal de ensino de
Duque de Caxias no ano de 1997, quando, avaliando a necessidade de dar
oportunidade de outras vivências para além do currículo formal, institui em sua
sede um setor cuja preocupação é levar a leitura para o cotidiano escolar,
através da literatura, a Divisão de Leitura (a partir de 2016, Divisão
Dinamizadora de Leitura Literária - DDLL). E para desenvolverem o papel de
articuladoras, professoras generalistas (que atendem aos anos iniciais do
Ensino Fundamental, e possuem carga horária semanal de 20 horas)
passaram a ser identificadas sob a função de Dinamizadoras de Leitura (a
partir de 2016 Dinamizadoras de Leituras Literárias - DLL) e distribuíram suas
cargas horárias de modo a atender todas as turmas das unidades escolares
em que estavam lotadas, com este fim, abrindo desta maneira importante
espaço no cotidiano para que ações culturais dentro das unidades escolares
começassem a acontecer através da literatura, com intencionalidade.
Atualmente as aulas continuam sendo distribuídas em encontros
semanais de 50min/turma, mas todas as DLL precisam atender a quinze

Sumário

30

A LEITURA LITERÁRIA NO COTIDIANO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE DUQUE DE CAXIAS

turmas. Foram mantidas 5h/semanais para organização, empréstimo do
acervo aos discentes, e horário para planejamento de suas atividades.
Precisamos ressaltar o porquê da expressão “com intencionalidade”.
Toda escola que se pretenda reflexiva, séria com seus discentes, atua
no sentido de respeitar as experiências dos mesmos, somando a elas os
conteúdos curriculares necessários. Todavia, a partir da ação das DLL, esta
prática pode ser mais bem pensada, e ampliada suas as ações, considerando
que dispunham e dispõem de carga horária semanal para planejamento onde
podiam e podem dedicar-se a este fim. E é por este motivo que vimos
pesquisando e buscando conferir visibilidade ao fazer deste grupo de
profissionais.
A partir deste trabalho, o corpo discente (e alguns docentes) começou a
ter contato não apenas com a literatura escrita, como também com toda
cadeia formadora do livro (autores, ilustradores, editores e livreiros) podendo
ver para além do currículo formal. E mais. Foi estimulado o reconhecimento
de suas próprias produções, através da valorização da cultura local (oral ou
escrita). A literatura lhes deu instrumentos para encontrarem suas próprias
vozes.
Importa ressaltar que grande parte das comunidades não dispõe de
livrarias, cinemas ou espaços de socialização senão os religiosos, e algumas
escolas passaram a desempenhar, mais fortemente, o papel de centros de
culturas, no momento em que estas ações traziam para dentro de seus
portões, pessoas que são patrimônios imemoriais, moradores dos arredores
das unidades escolares ou não, e os profissionais supracitados.
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de Língua Portuguesa,
encontramos que:
O domínio da língua tem estreita relação com a
possibilidade de plena participação social, pois é por
meio dela que o homem se comunica, tem acesso à
informação, expressa e defende pontos de vista,
partilha ou constrói visões de mundo, produz
conhecimento.
Assim,
um
projeto
educativo
comprometido com a democratização social e cultural
atribui à escola a função e a responsabilidade de
garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessário para o exercício da cidadania,
direito inalienável de todos. Essa responsabilidade é
tanto maior quanto menor for o grau de letramento das
comunidades em que vivem os alunos. Considerando os
diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola
promover a
sua
ampliação de
forma que,
progressivamente, durante os oito anos do ensino
fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar
diferentes textos que circulam oficialmente, de assumir
a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes
nas mais variadas situações. (1997, p. 16)

Portanto, o trabalho de dinamização de leitura literária pode contribuir
efetivamente com o desenvolvimento proposto pelo PCN de língua
portuguesa, uma vez que as professoras que atuam nesta função podem
olhar a escola como um todo, e pensar possibilidades com amplitude, o que a
regência convencional (ser a professora generalista de uma única turma), às
voltas com as obrigações curriculares e administrativas inerentes ao cargo,
pode obliterar, já que “... a árvore impede a visão da floresta” (ARIÈS, 1973).
De algum modo, há cerca de duas décadas, Duque de Caxias, através
destas profissionais, lotadas em sua rede municipal de ensino, vem
proporcionando alternativas de consumo de culturas diversas.
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De certo, a qualidade se atrela ao envolvimento, pesquisa e prática
individuais, mas o instrumento é oportunizado através desta função. Garanti-la
é garantir que este caminho continue se ampliando, burilando e atendendo às
necessidades desta população que tem seu direito à diversidade cultural
negado por seu baixo poder aquisitivo.
Como não há concurso para a função de DLL, e porque atender a
quinze turmas representa um desgaste físico maior, é grande o fluxo de
profissionais que atuam nesta área ano a ano. Se isto por um lado representa
descontinuidade, sendo necessárias formações iniciais com frequência, por
outro ampliou a prática da leitura literária nas escolas, uma vez que a DLL
tornando-se regente de turma, não deixa de ler para, ler com seus discentes.
A literatura frequenta as salas de aulas em grande número de escolas de
Duque de Caxias através das vozes de muitas dessas professoras que foram
outrora DLL. Considerando o espaço geográfico da cidade, e suas carências,
ainda é pouco para a sociedade, mas precioso para os discentes.
A Divisão Dinamizadora de Leitura Literária, da Secretaria Municipal de
Educação (DDLL/SME), anualmente escolhe o tema gerador das atividades,
na maioria dos anos que funciona, escolhe também um escritor para ser
homenageado, e proporciona encontros para troca de aprendizagens.
Todavia, parte destas profissionais, comprometidas com seu entorno, vem
aprimorando suas práticas, pensando-as em consonâncias com os projetos
pedagógicos de suas unidades. Um pequeno grupo delas tem ampliado estas
discussões com seus conselhos escolares, ou seja, com a comunidade em
que a escola está inserida.

Sumário

33

A LEITURA LITERÁRIA NO COTIDIANO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE DUQUE DE CAXIAS

Retornamos a Queirós (2009), quando prossegue em o Manifesto
asseverando que:
É no mundo possível da ficção que o homem se
encontra realmente livre para pensar, configurar
alternativas, deixar agir a fantasia. Na literatura que,
liberto do agir prático e da necessidade, o sujeito viaja
por outro mundo possível. Sem preconceitos em sua
construção, daí sua possibilidade intrínseca de inclusão,
a
literatura
nos
acolhe
sem
ignorar
nossa
incompletude.

O contato com a leitura literária estimulando a criatividade e
proporcionando experiências dialógicas significativas permite aos discentes
perceberem-se como seres de direito, cujas vozes podem e precisam ser
ouvidas para o melhor caminhar do cenário escolar, e, portanto, da
comunidade em que estão inseridos, quando a discussão é ampliada com os
conselhos.
A literatura, além do que representa em si mesma, ainda oferece um
leque de possibilidades por sua capacidade de desdobrar-se em cinema,
teatro, musicais e artes plásticas, por exemplo. Através do acesso e
democratização da leitura literária, docentes e discentes podem amadurecer
experiências significativas para o cumprimento do currículo escolar, e, a
fortiori, para suas vidas em sociedade.
Sua positiva contribuição no cotidiano escolar pode ser observada nas
rodas de leitura e aulas realizadas nas unidades em que é desenvolvido com
regularidade, onde o discurso dos discentes, suas ações cotidianas, interação
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e integração com a comunidade se desenvolvem com maior amplitude e
fluidez.
De certo é preciso acuidade e sensibilidade para perceber e estimular
esta prática, mas é indubitável sua importância na formação do cidadão pleno,
portanto indispensáveis estas profissionais como vimos enfatizando.
No presente artigo, estamos nos atendo às informações sobre o
trabalho em sua formulação/prática geral, procurando demonstrar a
importância desta função para o crescimento e/ou amadurecimento das
discussões pedagógicas em suas unidades, detidamente no que tange ao
corpo discente, a partir das observações feitas durante o período em que
atuamos na sede da secretaria de educação, e acompanhávamos as visitas
de uma biblioteca volante em que trabalhávamos, entre os meses de fevereiro
e junho de 2016 (quando objetivamente formalizamos a pesquisa, pois
também atuamos neste espaço no biênio de sua inauguração 2001/2002, e
nos anos de 2009/2010 e 2012).
Embora não tencionemos esmiuçar neste momento o fazer desta
biblioteca volante, é preciso apresentá-la para dimensionar o quanto através
dela é possível perceber os avanços que o trabalho de promoção de leitura
literária estabelece, e o quanto fica claro seu desenvolvimento nas escolas
visitadas.
Um caminhão de pequeno porte, adaptado com prateleiras onde está
distribuído um acervo flutuante de 300 títulos, foi inaugurado em 18 de abril de
2001 (dia em que no Brasil se comemora o livro infantil por ocasião do
nascimento de Monteiro Lobato, marco e expoente de nossa literatura voltada
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para a infância, igualmente rica para o adulto) e batizado como o nome de
Biblioteca Volante Leia Caxias.
Desde o início da DDLL/SME, nos idos de 1997, já se pensava num
veículo onde pudesse ser disponibilizado acervo para as escolas municipais,
mas apenas em 2001 este desejo pode ser concretizado com a inauguração
da “Leia Caxias”, que afetuosamente é identificada pela rede municipal como
“Caminhão da Leitura”.
O nome “Leia Caxias” presta homenagem ao Projeto Leia Brasil
(vinculado à Empresa Petrobrás) que ofereceu aporte durante algum tempo a
algumas escolas municipais. Fazia parte deste projeto a visita do Caminhão
Leia Brasil, uma biblioteca adaptada num caminhão de grande porte, com
vasto e rico acervo, em cuja boleia muitas vezes durante as visitas vinha um
autor ou ilustrador que conversava com o coletivo da escola sobre suas
leituras, seu fazer e suas obras.
A Biblioteca Volante Leia Caxias visita as escolas da rede municipal
desde setembro de 2001, a partir de uma solicitação feita por elas, através
das DLL e/ou equipe pedagógica da unidade. Nos anos de 2012 e 2016, as
visitas aconteceram das 8 às 17 horas e das 18 às 22 horas. A frequência no
interior da biblioteca é organizada pela profissional da escola e varia de 15 a
25 minutos. Durante a visita, um profissional lotado na DDLL/SME faz a
acolhida, apresentando o Caminhão e lendo um texto do autor homenageado.
Em 2016 a homenageada foi a escritora Lygia Bojunga, primeira
brasileira a receber a medalha Hans Christian Andersen, considerada a maior
premiação destinada a quem produz para crianças e jovens, dente outros
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importantes prêmios conferidos ao setor da literatura. As obras de Bojunga
estão traduzidas para mais de trinta países, receberam inúmeros outros
prêmios, como dissemos, ao longo de seus cinquenta anos de carreira, mas
ainda não são leituras corriqueiras nas escolas, como o próprio Monteiro
Lobato, de quem se admite seguidora literária, e este foi um dos motivos pelos
quais seu nome foi escolhido.
Exatamente neste ponto, no momento em que apresentávamos a
leitura de Lygia Bojunga, é que podíamos observar o quanto e como o
trabalho se desenvolvia na escola. Os discentes que já haviam lido ou ouvido
seus textos participavam com interesse, apontando meandros da obra,
sinalizando outras obras que também conheciam, e fazendo ligação com suas
vivências leitoras, de modo claro, com discurso bem construído, com
propriedade. Em algumas escolas foram realizadas culminâncias do projeto
de leitura durante as visitas, e ficava nítido o envolvimento dos discentes,
protagonistas naquela ação cultural, como deve ser. Assistimos esquetes,
leituras conjuntas e releituras feitas por eles. Ouvimos cartas que elaboraram
sobre os mais variados temas, e suas reivindicações para que as visitas
fossem mais frequentes. Onde realizamos rodas de leitura, sobretudo para
alunos adultos, suas vozes eram ouvidas sem retraimento, se colocavam com
naturalidade demonstrando como se dava a prática deste trabalho em suas
escolas, sempre dizendo que na sala de leitura se sentiam livres para falar o
que quisessem (o termo sala de leitura define, para eles, a prática da
promoção de leitura, mas a maioria das escolas não dispõe deste espaço
físico, nem biblioteca escolar. A professora os atende dentro de suas salas de
aula convencionais, ou em espaços externos, quando existem). Nas escolas
com turmas de primeiro ao nono ano de escolaridade, a interação também se
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mostrava intensa e a espera pelo momento de entrar na biblioteca se
mostrava tão desejada que muitas vezes aplaudiam o espaço ao subir, nos
levando a refletir que aprendizagem e afeto cirandavam positivamente no trato
com a leitura literária naquelas escolas.
Em unidades de creche e educação pré-escolar, observamos outros
aspectos. Além da alegria despertada pela novidade que o caminhão
representa, a felicidade ao adentrarem e avistarem o acervo era claro e
contagiante. O modo como manuseavam as obras e seus cuidados com o
objeto livro também deixavam claro o valor do gesto leitor para cada um deles,
que ouviam as leituras com intensa participação. O trabalho de promoção da
leitura literária é especialmente profícuo neste segmento, por ser a infância
um período em que o ser humano experimenta livremente e está deliberada e
naturalmente imerso no imaginário, sendo possível desde a ampliação seu
vocabulário até a formulação de novas percepções do texto, transformando
uma só obra em inúmeras literaturas durante a leitura de cada página, mais
do que em qualquer outra fase da vida humana, embora concordemos que
para cada leitor haja uma obra possível, como disse Bartolomeu Campos de
Queirós, em roda de conversa realizada na cidade de Duque de Caxias, em
2010.
Sobre as unidades em que o trabalho atende à Educação de Jovens e
Adultos, precisamos enfatizar o que observamos nas aulas que pudemos
participar durante estas visitas da “Leia Caxias”. Os adultos, cujas vozes
muitas vezes foram silenciadas pela própria escola, que em algum momento
os exclui, direta ou indiretamente, conscientemente ou não, veem as aulas de
promoção de leitura literária como conversas em que se sentem convidados a
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opinar. Suas participações são fluidas, sem o medo que nasce do não-saber,
do pensar-não-saber. A escola, através destas aulas, lhes devolve as vozes, o
lugar de produtores, de pensadores que têm o direito de ser. Mesmo como
pesquisadora, ciente da importância do distanciamento para as análises,
preciso registrar que estes foram momentos muito tocantes no decorrer desta
parte da pesquisa. Ver adultos, como nós, fortalecidos, potentes, capazes de
emitirem suas opiniões com destreza e segurança, sem receio das antíteses
que possam nascer de suas falas, dispostos a construir sínteses, dispostos a
compartilhar, é, sem dúvidas, emocionante. E ao externamos este juízo de
valor, este sentimento, lembramo-nos de Freire (1996), de quem nos sentimos
acompanhados: Eu sou um intelectual que não tenho medo de ser amoroso.
Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o
mundo, que luto para que a justiça social se implante antes da caridade.
Ver o trabalho de promoção de leitura literária em Duque de Caxias,
neste modelo, é ver acontecer em parte, mas com grandeza, a justiça social.
Ampliá-la é tarefa imperiosa. Por este motivo que, a nosso ver, divulgar estas
ações, imediatamente exitosas ou não, significa fortalecê-las e ampliar a
possibilidade de mais unidades da rede municipal de Duque de Caxias poder
contar com este trabalho, não como mais um eixo do currículo, mas, para
além do que foi exposto, como potencial aporte para outras áreas, traçando
possibilidades interdisciplinares, e, sobretudo, permitindo ao discente ser
protagonista, na medida em que desenvolve seus pensares e seus discursos,
e interfere na construção do cotidiano.
Além disso, numa rede que tem como tantas outras no estado do Rio
de Janeiro, e no Brasil, suas limitações de espaço físico em variadas
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unidades, ausência do ensino de filosofia, música e arte, e carência de
atividades extracurriculares é preciso garantir a atuação destas professoras
que, através da leitura literária, proporcionam vivências significativas no chão
da escola, demonstrando que ler vai muito além da decodificação dos signos,
pode ser muito prazeroso, e é sobremodo importante numa sociedade cada
vez mais endurecida e socialmente injusta para as classes menos
favorecidas.
É neste sentido que vimos pesquisando o trabalho de promoção de
leituras literárias na cidade de Duque de Caxias, como janelas que arejam o
cotidiano, que contribuem através da literatura para a formação de cidadãos
mais atuantes, mais conscientes dos seus direitos, mas antes de tudo para
que o dia a dia nas escolas seja mais feliz.
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“AQUI NADA É MEU E TUDO É”: O
ENCONTRO COM MULHERES ADULTAS E IDOSAS
DAS CLASSES POPULARES NAS OFICINAS DE
ARTESANATO E LEITURA DA BIBLIOTECA
POPULAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
RENATA CORRÊA 1
INTRODUÇÃO
O presente artigo 2 inscreve-se como um pequeno retalho de uma
colcha de experiências partilhadas e bordadas a muitas mãos na Biblioteca
Popular Municipal Monteiro Lobato 3, local onde exerço minha docência com
prática voltada para a formação de leitores e promoção da leitura.
A pesquisa nasceu do encontro, marcado por um movimento de
estranhamento e descoberta, entre sujeitos de direitos – as mulheres adultas
e idosas das classes populares – e o espaço de direito – biblioteca pública. E
de que maneira, não livres de contradições, as tessituras deste encontro

1

Especialista em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social. Mestranda
do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense.
2 Este artigo baseia-se em um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização
em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social, concluído em julho de
2016 na Universidade Federal Fluminense.
3 A Biblioteca Popular Municipal Monteiro Lobato, localiza-se no Barreto, bairro da zona norte
da cidade de Niterói, e compõe o Programa de Bibliotecas Populares Municipais, subordinado
à Secretaria Municipal de Educação (SME) e à Fundação Municipal de Educação (FME).
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, alinhavado pela práxis pedagógica, tornar o lugar um espaço social
praticado, um território produzido por estas artesãs.
Dado

nosso

interesse

em

investigar,

empírica

e

epistemologicamente, o fenômeno em si, buscamos situá-lo no espaço-tempo,
aproximando o estudo de caso a um paradigma mais etnográfico quando nos
ocupamos em agregar ao nosso olhar sobre a estrutura, o cotidiano e a
prática educativa, “as dimensões existenciais, simbólicas e culturais”
(SARMENTO, 2011, p. 138) em que se inseriram os sujeitos de nossa
pesquisa. Mobilizava-nos o texto e o contexto, o objetivo, o subjetivo e o
intersubjetivo das relações ali estabelecidas.
Cruzamos, desta forma, nossas observações registradas no diário
de campo com as entrevistas semi-estruturadas costuradas com estas
mulheres a fim de buscarmos os fios, entremeios e representações que elas
faziam sobre si, sobre o território das leituras e, sobretudo, em relação ao seu
pertencimento àquele espaço de educação “fora das grades” (ARROYO,
2001, p. 15).

A BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
COMO ESPAÇO DE LEITURA(S) DA PALAVRA E DO MUNDO
Inaugurada em 2 outubro de 2014, a Biblioteca Popular Monteiro
Lobato localiza-se no Barreto, dentro do Parque Palmir Silva. Antes de ser
inaugurado, este espaço destinava-se a uma sala de leitura vinculada à
Secretaria de Cultura. Após a cessão à Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, o local passou por obras de ampliação e reestruturação.
Em três anos de funcionamento, a Biblioteca Monteiro Lobato possui mais de
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1100 leitores cadastrados, entre crianças, jovens, adultos e idosos e seu
corpo de profissionais é oriundo da rede municipal de ensino.
O acervo possui, aproximadamente, dez mil títulos voltados para todas
as faixas etárias e áreas de interesses variadas. E é formado por doações,
complementação de outras unidades do Programa, parte do que restou da
antiga sala de leitura e de algumas aquisições feitas por profissionais da
Biblioteca, com recursos próprios, tendo em vista que esbarramos em
entraves quanto ao financiamento da política pública que não conta com
dotação orçamentária efetiva específica.
Sendo instalada no Barreto 1, antigo bairro operário de importância
histórica e econômica para o país na década de 30, cercada por pelo menos
três comunidades (Morro do Pires, Morro do Marítimo e Buraco do Boi), a
Biblioteca localiza-se numa região marcada social, cultural e economicamente
pelas classes populares. Este dado é importante para que tenhamos sempre o
horizonte social das propostas culturais desenvolvidas. Afinal, a quem se
destina nosso fazer? Qual o papel político pedagógico da biblioteca pública?
Primeiramente,

entendemos

a

educação

como

um

processo

permanente, onde segundo Freire (2001) a
[...] educação é permanente na razão, de um lado, da
finitude do ser humano, de outro, da consciência que
ele tem da sua finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao
longo da história, ter incorporado à sua natureza “não
apenas saber que vivia mas saber que sabia” e assim,
saber que podia saber mais. A educação e a formação

1

Barreto possui cerca de 18 mil habitantes, segundo os dados demográficos do último senso
do IBGE/2010. Disponível em: <http://populacao.net.br/populacao-barreto_niteroi_rj.html>
Acesso em 10 de jun de 2016.
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permanente se fundam aí (FREIRE, 2001, p.12 – grifos do
autor).

Concordamos com esta premissa e considerando que, sendo
permanente, a educação ao longo da vida realiza-se, também, para além dos
muros escolares. Sendo assim, as noções de educação permanente e em
sentido amplo nos dão elementos para pensarmos a Biblioteca como um
desses lugares onde os sujeitos manifestam práticas sociais que “concorrem
para a formação das identidades, ou, se quisermos, das múltiplas identidades
que se configuram para os sujeitos nos processos de sociação em
determinado momento histórico” (CARRANO, 2003, p. 15 – grifo do autor).
Onde sabem que podem saber mais diante de sua incompletude.
Por mais que haja uma intencionalidade quanto aos efeitos
educacionais de nossa ação pedagógica, que sejamos um espaço
institucionalizado, a organização do tempo-espaço da biblioteca pública em
nada se assemelha à organização curricular e normatizações escolares.
Insere-se no espectro educativo para além dos espaços formais, cuja procura
dos leitores dá-se a partir de motivações inúmeras, incluindo, também, “[...]
atividades desenvolvidas no tempo livre e no lazer [que] são exemplos de
práticas sociais que não são, necessariamente, vividas em contextos
institucionais concebidos para educar” (Ibidem, 2003, p. 16).
A biblioteca pública seria, portanto, um organismo vivo de tempos
e saberes flexíveis, de aprendizagem não sistematizada, mais ocasional e fora
de instrumentos de controle e mensurações. Sem querermos parecer
engessados em classificações quanto a tipificações e setorizações da
educação, acreditamos que apesar da institucionalidade, a finalidade
educacional da biblioteca encontra-se mais próxima das acepções informais.
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Carrano (2003, p. 17) ao debater as teses de Trilla sobre o assunto afirma que
a informalidade da educação “não se ajusta a umas formas educativas
determinadas” ou, ainda, “a que não se apresenta submetida a formas
educativas explícitas [...]”.
Partindo do pressuposto de que a Biblioteca configura-se como
mais um espaço educativo onde se dão aprendizagens por meio de práticas
sociais cotidianas, qual seria, então, nossa visão de para quem se destina
nosso fazer? Ancoramos nossas análises sobre o fenômeno a partir de lentes
que nos levam a leituras estruturais e superestruturais da sociedade, sob o
primado das relações objetivas e subjetivas de classe.
Neste sentido, não poderíamos analisar a relação das mulheres
adultas e idosas com a biblioteca e as Oficinas de Artesanato e Leitura sem
um olhar sobre quem somos nós e sobre quem são elas, que experiências de
classe trazem para o espaço e sobre que representações produzem
conferindo maior ou menor grau de pertencimento?
A Biblioteca Popular Municipal Monteiro Lobato, portanto,
inscreve-se no âmbito da biblioteca pública 2 que, no terreno da luta de
classes, SILVA (2011, p.5) define como sendo “essencialmente ambígua,
pois, ao passo que atende aos interesses ideológicos da classe hegemônica,
ela pode propiciar também espaços, brechas para a contestação, podendo ser
um local para a expressão das classes populares [...]”. E é, justamente, nesta
brecha que analisamos de que maneira as práticas educativas desenvolvidas

2

Dentre os tipos de bibliotecas descritas pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP), não existe uma classificação específica para as bibliotecas populares, sendo
enquadradas, portanto, como bibliotecas públicas. O termo popular acaba sendo atrelado a
nomenclaturas definidas pelos gestores das políticas governamentais.
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neste espaço potencializam ou não a territorialização das mulheres artesãs
das classes populares, numa perspectiva contra-hegemônica.
Apesar de não adotar o conceito de classe social em seu estudo
sobre o perfil da biblioteca pública enquanto mediadora cultural, Gomes
(GOMES, 2014, p. 161) a descreve como uma “favorecedora dos processos
de construção da autonomia e da cidadania”, em que cabe a ela
[...] como a qualquer outro tipo de biblioteca, o domínio
compreensivo do fenômeno informação para avançar
na sua organização; assegurar a preservação da
memória cultural; realizar a mediação como atividade
central na construção de uma interlocução promissora
com
os
usuários,
compreendendo
que
essa
interlocução (dialogia - comunicação) situa-se na base
do processo de aprendizagem, de construção do
conhecimento, da cultura, da cidadania e da
identidade social. (GOMES, op. cit., 161)

Desta maneira, tanto Silva (2011) quanto Gomes (2014) ressaltam
aspectos sobre a ação pedagógica da biblioteca que analisamos em duas
dimensões: a de ser um espaço de educação em sentido amplo e a das
relações que se estabelecem entre os sujeitos das classes populares, o
espaço e a práxis.
Com

base

nestes

conceitos,

investigamos

os

caminhos

que

potencializam ou não a Biblioteca como um território de pertencimento e
identidade das classes populares, de protagonismo de seus sujeitos, do
acesso por direito e não por consumo dos bens culturais social e
historicamente produzidos, de valorização de seus saberes.
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OFICINAS DE ARTESANATO: DA “FALTA DE INTIMIDADE” À
“ATIVIDADE” – O LUGAR DE ENCONTRO COM O TERRITÓRIO
DAS LEITURAS
Consideramos a Biblioteca Popular como mais um espaço de produção
da existência das classes populares que, na relação destes sujeitos entre si e
com a natureza, produzem cultura, através do trabalho, e produzem-se por
meio dela. Sobretudo, a Biblioteca é um espaço de direito que, muitas vezes,
no campo simbólico, vem carregado de não pertencimento a partir de
ideologias excludentes incutidas no imaginário social das classes populares.
Concebida como um lugar de guardiã de uma cultura erudita, distante e
inacessível, a imagem da Biblioteca, como lugar de direito e de aprendizagem
pela cultura, acabam sendo apresentado às classes populares como serviços
a serem consumidos e não como direito.
Como afirma Santos (2014, p.25 – grifo do autor) sobre a alienação do
direito à cidadania em “lugar do cidadão formou-se um consumidor, que aceita
ser chamado de usuário”. E as classes populares, por sua condição material
na produção da existência, vê-se excluída da capacidade de “consumo”
incluindo aí o direito à produção e acesso a bens imateriais, como a cultura e
seus múltiplos espaços.
E foi justamente diante deste estranhamento, da condição de excluído,
de não pertencente, que encontramos com as mulheres adultas e idosas das
Oficinas de Artesanto e Leitura. Nosso primeiro contato já nos ofereceu pistas
contundentes do porquê elas não frequentavam, de início, a Biblioteca.
Como mencionado anteriormente, a Monteiro Lobato situa-se no
Parque Palmir Silva que possui diversas atividades, dentre elas atividades

Sumário

48

“AQUI NADA É MEU E TUDO É”

físicas diárias voltadas para adultos e idosos, estes em maior número. Em
frente à Biblioteca há os aparelhos de ginástica onde se reúnem
cotidianamente grupos fixos desta faixa etária.
Incomodava-nos o fato destas pessoas estarem a oito metros da
Biblioteca e nunca ultrapassarem o portal. Nunca entravam. Passavam pela
porta, olhavam, mas, aparentemente, nada as estimulava a conhecer o
espaço.
Pensamos em como trazê-las, em estratégias de promoção de agendas
que pudessem ir em direção a um lugar de encontro com estas adultas e
idosas das classes populares.
Já havíamos realizado o Estudo de Comunidade e a equipe julgou
interessante voltar à pesquisa, mas de modo segmentado, exclusivo para este
setor que nos olhava, mas não nos via, não se sentia pertencente ao espaço.
A invisibilidade era nossa. Precisávamos, portanto, tornar possível o acesso e
a permanência destes sujeitos em um lugar que era deles por direito.
Atravessamos o portal e mergulhamos em uma nova pesquisa que
basicamente resumiu-se a duas perguntas: “Ali tem uma biblioteca, o que
você gostaria que promovêssemos lá?” e “Qual o melhor horário para isso?”.
Para nossa surpresa, inúmeras ideias foram dadas, coletou-se o
material, tabulou-se e iniciou-se a jornada com estes sujeitos – todas
mulheres e basicamente idosas. A área de interesse era artesanato e o dia
determinado terças, pela manhã. Não sabíamos o que propor dentro do
universo de possibilidades que elas apresentaram. Organizamos como
proposta inicial a “Oficina de Fuxico”, artesanato de cultura popular
nordestina. Um conhecimento que já dominávamos, anteriormente, somado
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ao baixo custo – mais uma vez a falta de verba permeando nosso fazer – e
lançamo-nos neste desafio de criar o acesso e a permanência ao promover o
encontro delas com a Biblioteca.
Vale destacar que o fato do artesanato escolhido – fuxico – ser de
origem nordestina foi, também, importante promotor de resgate de identidade
e história. O Barreto, bairro da Zona Norte da cidade, por sua característica
operária contando, antigamente, com um porto (Hospedaria de Imigrantes na
Ilha das Flores) e uma linha férrea, teve seu processo de urbanização
marcado

pela

ocupação

de

população

de

imigrantes

europeus

já

experimentados no processo de Revolução Industrial, refugiados do pósguerra, e de migrantes nordestinos que vinham “tentar a vida pelas bandas do
sul”. Este diálogo intercultural fez-se presente durante as conversas nas
Oficinas.
Começaram, assim, as Oficinas de Fuxico e Poesia que tempo depois,
com a inclusão de outros gêneros literários e outras técnicas de artesanato,
transformou-se nas semanais Oficinas de Artesanato e Leitura. No primeiro
dia, elas entraram tímidas, algumas quase curvadas, muitas não se achavam
capazes, alegavam que haviam esquecido os óculos, outras que não tinham
aptidão, mas que possuíam o desejo. O desejo era recíproco. O delas e o
nosso.
Abríamos as aulas com a leitura de poesias e contos disponíveis no
acervo que, depois, alinhavavam-se com o trabalho de artesanato com
fuxicos, com as trocas de experiências, concepções de mundo, machismo,
assuntos do cotidiano, histórias de vida e de superação, palavras de incentivo
para que nenhuma desistisse de concluir a costura etc. A cada peça
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finalizada, todas aplaudiam, emoção compartilhada. As leituras acabavam por
entremear as prosas fiadas pelas manhãs.
Na primeira aula, propusemos a confecção de um brinco de fuxico e
uma das mais cabisbaixas e retraídas, ao término, feliz com sua produção,
disse que não sabíamos o bem que tinha feito para ela naquele dia. Saiu
exibindo o adorno que ela mesma havia costurado. Na aula seguinte, voltou
com os mesmo brincos e de batom nos lábios.
Seguiu-se por um mês esta dinâmica. Ao final deste período, todas se
mostraram orgulhosas com seus certificados de participação. Percebemos a
importância do capital cultural institucionalizado 3 diante de histórias pouco ou
talvez nada certificadas institucionalmente ao longo de suas vidas.
Perguntamos o que gostariam para o mês seguinte e O., uma senhora de 70
anos, falou que “sabia fazer uma coisinha”, que poderia nos ensinar para que
ensinássemos às demais. Como o saber era dela, combinamos que, caso
quisesse, poderia ser a oficineira do próximo mês. Ela nos ensinaria a fazer
flores de fita. E assim foi realizada a segunda oficina. Educandos e
educadores no processo dialético de ensino-aprendizagem nas tramas das
linhas, nas tramas das palavras.
Depois dela, S., uma outra senhora de 65 anos, manifestou a vontade
de também ensinar algo, o que foi imediatamente incorporado para oficinas
futuras, porém esbarramos no alto custo do material. Contudo, agendamos
3 Uma das formas de capital cultural que confere valor material e simbólico ao seu
detentor. Segundo Bourdieu (2003) “Com o diploma, essa certidão de competência
cultural que confere ao seu portador um valor convencional, constante e
juridicamente garantido no que diz respeito à cultura, a alquimia social produz
uma forma de capital cultural que tem uma autonomia relativa em relação ao seu
portador e, até mesmo, em relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente,
em um dado momento histórico.” (BOURDIEU, 2003. p. 78)
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para que ela viesse ensinar o “bordado de miçanga” tão logo conseguíssemos
os recursos. Promoveu-se, também, oficinas de origamis para adultos e
idosos, crochê com barbante – não tivemos verba para a compra do material
apropriado. Tudo sempre alinhavado por textos do nosso acervo.
Elas participaram da Oficina de Bonecas Abayomi e da Exposição
sobre Carolina Maria de Jesus, realizada no mês de novembro em função da
Consciência Negra. Algumas choraram com a leitura das poesias e ao
conhecerem a vida e obra desta autora que fala de uma realidade próxima a
delas: mulheres, algumas igualmente negras, das classes populares, com
uma vida escolar incompleta.
Durante a coleta das primeiras narrativas, deparamo-nos com
falas que sinalizaram possíveis ideologias de menoridade e de exclusão de
espaços como o que elencamos para a pesquisa. Dentre as falas que ilustram
nossas hipóteses estão expressões como: “nunca frequentei uma biblioteca
antes”; “a gente ficava assim sem jeito para entrar”, “não sabia que podia
entrar qualquer pessoa” e, ainda, “antes eu não tinha acesso a nada disso”
(O., 69 anos); “eu nunca frequentei uma biblioteca porque cheguei aqui com
18 anos do Amazonas e vim com meus dois irmãos e meu filho de sete
meses” (D., 34 anos), “eu frequento hoje para incentivar os meus filhos no
hábito da leitura, porque eu não tenho” (K., 35 anos).
Descobrimos que as que já haviam frequentado uma biblioteca o
fizeram na época de escola “para fazer trabalho”, segundo elas. Outras diziam
que nunca tinham entrado em uma. Visíveis são as marcas do não
pertencimento, da marginalização, do estranhamento ao espaço e menoridade
inculcada. Constatamos estes sinais nos depoimentos de A. 79 anos e O. 70
anos, que nunca haviam frequentado uma Biblioteca antes, quando
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perguntadas sobre os motivos que as levavam a não entrar na Monteiro
Lobato, responderam que era “por falta de intimidade” e porque “não tinha
atividade”. Expressões das barreiras socialmente construídas e internalizadas,
como afirma O., ao falar sobre o que a impedia de entrar e sobre como se
sente em relação ao espaço hoje:
Nós não sabíamos que poderia ter acesso qualquer
pessoa, mas desde o momento que foram ali fora nos
fazer o convite para participar das aulas de artesanato,
aí foi que nós tivemos acesso, não só às aulas, mas
tivemos acesso a tudo o que tem aqui dentro. Aí, nós
ficávamos assim, meio sem jeito, mas depois do
momento em que nós chegamos aqui, veio o jeito, a
amizade, o calor humano. Isso aqui é uma família aqui
dentro.

Mergulhamos, então, na procura pela construção desta “intimidade”
através de “atividades” que abrissem caminho para a criação de laços de
pertencimento delas com o espaço. Seguimos, ao longo deste tempo,
questionando-nos sobre o porquê não entravam na Biblioteca; quais os
obstáculos que se interpunham entre o espaço e aquelas idosas. Onde residia
a resistência?
Primeiramente, considerando que, no Brasil, envelhecer é um
problema, aos “idosos (as) é negado o valor de seu passado, experiência. Seu
conhecimento é ultrapassado, porque seu tempo já passou e faz parte do
passado. E por ser passado, não tem mais lugar em nosso futuro, em nossas
casas, em nossas famílias.” (COSTA, 2015, p. 4).
Partindo deste princípio, é possível apontar para um quadro de dupla
ou tripla exclusão social se analisarmos a situação do idoso aliada aos que
pertencem às classes populares. Se combinarmos estes fatores à condição de
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analfabetismo, funcional ou absoluto, pode-se iniciar um processo de
investigação sobre o que impedia estas mulheres de ultrapassarem o portal
para o espaço não formal de educação da Biblioteca.
As classes populares, dentro do modo de produção capitalista, já são
postas à margem e lhes têm sido negados os espaços de direito e exercício
pleno da cidadania. Os trabalhadores, das camadas mais populares, têm na
sua desumanização a subtração da sua vocação de “ser mais” (FREIRE,
2011, p. 40 apud COSTA, 2015, p. 4). No que se refere ao idoso, “quando o
envelhecimento é negado, nega-se a nossa humanização” (COSTA, 2015,
p.4), pode-se refletir, então, o grau de desumanização a que se pode chegar
sendo idoso e das classes populares.
Agrava-se a desumanização ao incluir como elemento de análise da
exclusão social a condição de analfabeto funcional ou absoluto. Ocupando um
lugar de menos valia diante da sociedade, quando analfabetos funcionais, por
exemplo, os sujeitos inculcam ideologias de que “jovens e adultos que não
aprendem a ler escrever confirmam as máximas de que não são capazes, de
que são pouco inteligentes, e de que muitos, já mais velhos, não aprenderão
mesmo, entre muitas outras.” (PAIVA, 2012, p. 87). Constatamos a presença
desta ideologia de menoridade, quando uma delas, N. de 54 anos, agradeceu
pela “caridade” que fazíamos ao ensinar o artesanato. O trabalho
desenvolvido na biblioteca para ela não era em função da garantia de um
espaço de direito e, sim, caridade para “alguém que não sabe nada ou sabe
muito pouco”. Esta frase chocou-nos profundamente.
Diante deste cenário de exclusão social é que são submetidos as
idosas com os quais trabalhamos. Chegam, em sua maioria, imbuídas de uma
auto-imagem negativa e de ideologias de menoridade, de não cidadão, de não
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pertencimento a espaços de aprendizagem pela cultura, como se eles
mesmos não produzissem cultura, saber e informação durante a prática social
de produção de sua existência, durante seu estar no mundo.
No grupo de idosas pode-se agregar também as opressões de gênero.
O

lugar

socialmente

definido

em

nossa

sociedade

capitalista

de

desqualificação intelectual da mulher e sua dupla, tripla e, por vezes,
quádrupla jornada de trabalho. Cabe analisar até que ponto a condição de
gênero e a divisão sexual do trabalho aprofundam as exclusões impostas às
mulheres, onde, geralmente, suas aspirações são limitadas frente aos
cuidados com a família; ocupam uma posição subalternizada no mercado de
trabalho; enfrentam as desigualdades de remuneração em comparação aos
homens; interrompem a vida escolar em função da maternidade precoce etc.
Não foram raras as vezes que ouvimos, durante as Oficinas, expressões
como “agora com os filhos criados a gente pode” ou “agora eu só cuido de
neto”, “ai, menina, depois que aquele traste morreu, que Deus o tenha!”, “não
posso terminar isso hoje porque tenho que correr e fazer o almoço do meu
marido, ele que me sustenta” ou ainda “meu marido não me valorizava nada”.
Observa-se, também, que o sentimento de não pertencimento se
enraíza muito mais se acrescentamos a esta lógica a questão racial. Diante de
uma realidade onde a democracia racial é um mito e a condição de
afrodescendência também “determina” o lugar marginalizado dentro do modo
de produção capitalista e da sociedade. Percebemos que a autodeclaração
sobre a raça é permeada com adjetivos de embranquecimento que
supostamente amenizariam a discriminação, “aquela moreninha” ou “ela foi
mãe de leite do meu filho, eu mãe clarinha e ela mais escurinha”. A mais
“clarinha” trazia consigo, claramente, os fenótipos da afrodescendência. As
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Oficinas, portanto, trazem à baila um novelo de possíveis condições de
exclusão, com o qual é necessário possuir o compromisso político-pedagógico
de desemaranhar.
Durante a implementação das Oficinas de Artesanato e Leitura
notamos alguns entraves existentes para que as idosas pudessem romper
com os obstáculos objetivos e subjetivos da sua condição etária, de classe, de
gênero, de raça e de escolarização.
Neste espaço de convívio, de aprendizagem pela arte e pela cultura, de
leituras compartilhadas – sempre elegemos uma poesia ou conto para ler para
elas antes da atividade do dia, partilhamos arte, histórias de vida, saberes,
leituras da palavra mundo, afeto. Contam-nos a história do bairro o que nos
motivou a buscar um Curso de Extensão sobre o mesmo. Certa vez, O.,
comentou que “quando os velhos do Barreto morrerem só vai sobrar a internet
pra contar a história”4.
Importante destacar como a “atividade” abriu campo para a “intimidade”
através do convívio. Concordamos com Oliveira (2009) sobre o conviver,
enquanto categoria, que afirma que os processos educativos dão-se por meio
das relações sociais e do convívio que exige tempo e “intimidade”.
Conviver é conhecer sobre o cotidiano, sobre a vida das
pessoas que estão a nossa volta. Conviver é participar
dos acontecimentos que ocorrem no local de convívio.
[...] Conviver é um processo de aprendizagem no qual
“eu me construo enquanto pessoa no convívio com
outras pessoas; e, cada um ao fazê-lo, contribui para

4

Diante disso, surgiu a ideia de produzirmos, na Biblioteca, um documentário, ainda a ser
concretizado, sobre a história da região a partir das vozes e memórias delas, moradoras
antigas, algumas desde a época das fábricas.
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construção de um nós em que todos estão implicados”
(OLIVEIRA et al, 2009, p.1 apud COSTA, 2015, p. 3).

Neste convívio na “atividade” estamos todos implicados, profissionais e
leitoras. Estamos todos tecendo nossos fios de intimidade, produzindo
saberes e culturas, construindo laços de pertencimento com o espaço. E não
julgamos prematuro afirmar que tais laços comprovam-se no fato de que hoje,
após mais de dois anos de atividade, são elas as Oficineiras, são as que
determinam e organizam o trabalho e o material semanal, que convidam
outras a se incorporarem à atividade; que contribuem para iniciativas de
arrecadação de verba para a garantia de recursos para as oficinas; que
divulgam que aceitamos doação de livros e materiais; que frequentam, ao
longo da semana, para uma prosa, um abraço, um empréstimo.
Com vistas a alimentar este pertencimento, promovemos pelo segundo
ano consecutivo o encontro “Uma Xícara de Ideias”. Através de um convite ao
grupo para um café da manhã construímos coletivamente as propostas das
Oficinas para o ano. O protagonismo é delas e era imprescindível que se
percebessem desta maneira e se apropriassem ainda mais do espaço.
Hoje o grupo conta com cerca de 20 mulheres, entre fixas e flutuantes,
entre adultas, idosas e algumas poucas jovens. Há a troca de saberes entre
as gerações tão distantes no tempo, mas próximos nas experiências de
classe, na posição social e no processo de aprendizagem pela cultura.
Por fim, é possível traçarmos um balanço, ainda, preliminar desta
experiência. Percebemos uma mudança de comportamento, o início de um
processo de empoderamento e de pertencimento ao lugar, anteriormente,
considerado inacessível, estranho e não um espaço de direito. Elas, antes, em
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sua maioria, muito tímidas, riem soltas nas Oficinas, trocam saberes,
cadastraram-se para empréstimo de títulos, umas para leitura própria, outras
para os netos, incluindo também o empréstimo de DVD’s.
Uma delas, O., que de início, após cadastro, pegava livros para o neto,
já leu hoje toda a coleção de biografia de compositores existente no acervo.
Ela expressa isto ao falar que a Monteiro Lobato é “a primeira biblioteca que
eu frequento, estou amando muito, fiz meu cadastro, pego livrinhos pra ler,
entende? Não poderia ser melhor, com certeza” e ainda:
A biblioteca do Horto do Barreto é tudo o que nós
precisávamos aqui. Pra mim acrescentou muita coisa,
além de eu fazer a ginástica que a gente cuida do
corpo, nós agora podemos também, adquirir livros, cd’s
dvd’s. E isso só soma na nossa vida. É lendo que se
aprende. Antes eu não era muito de ler não, eu só lia o
que me interessava. Eu tenho um netinho e pego muito
livro, com isso eu aprendi até a escrever melhor, você só
aprende lendo, eu valorizo muito isso. Eu já li todas as
biografias que tem aqui nessa “secretaria”. Peguei
Chiquinha Gonzaga. Oh, mulher maravilhosa, esse país
precisa de mulher assim.

A partir desta atividade será organizada uma exposição com as obras
produzidas por elas ao longo das Oficinas e a fim de ampliar a apropriação de
outros espaços de direito de aprendizagem pela cultura, a equipe planeja
levar este grupo a museus, centros culturais, pontos turísticos, exposições,
teatros.
Indagamo-nos

até

que

ponto,

contudo,

este

sentimento

de

pertencimento em processo pode ser considerado um território em construção
por parte destas mulheres, em sua maioria idosas e das classes populares.
De que maneira a superação da falta de intimidade a partir da atividade,
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promoveu um lugar de encontro entre estes sujeitos e o território das leituras
múltiplas existentes neste local. E se o território das leituras pode,
efetivamente, tornar-se também um território das classes populares, ser
espaço de construção de suas identidades.
Quando Silva discute o caráter educativo e o potencial contrahegemônico da biblioteca pública traz a luta de classes como um dos eixos de
desenvolvimento da sociedade (SILVA, 2011, p.7) e aproxima-se, desta
forma, da abordagem materialista histórica com a qual, também, nos
alinhamos. Por outro lado, Gomes (2014), sobre o papel da biblioteca, fala da
construção de uma identidade social e não há como dissociarmos esta da
noção de uma identidade de classe, de uma consciência de classe que
dialoga com a consciência de si mesmo, do outro e do mundo.
Desta forma, acreditamos que as relações, apropriações ou não, que
elas estabeleceram com a Biblioteca Monteiro Lobato venham carregadas de
sua identidade individual. Contudo, entendemos que esta identidade se
constitui, também, da vida material e das subjetividades oriundas de sua
experiência de classe. E, talvez aí, resida a natureza das experiências
compartilhadas neste processo educativo.
Thompson

traz

a

experiência

de

classe

como

elemento

de

compreensão da sociedade. Para ele, a classe social
[...] acontece quando alguns homens, como resultado
de experiências comuns (herdadas ou partilhadas),
sentem e articulam a identidade de seus interesses
entre si, e contra outros homens cujos interesses
diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A
experiência de classe é determinada, em grande
medida, pelas relações de produção em que os homens
nasceram,
ou
entraram
involuntariamente.
A
consciência de classe é a forma como essas
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experiências são tratadas em termos culturais:
encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e
formas institucionais. Se a experiência aparece como
determinada, o mesmo não ocorre com a consciência
de classe (THOMPSON, 2004, p.10).

Paul Thompson (2012) afirma que ela se
[...] delineia segundo o modo como homens e mulheres
vivem suas relações de produção e segundo a
experiência de suas situações determinadas, no interior
do conjunto de suas relações sociais, com a cultura e as
expectativas a eles transmitidas e com base no modo
pelo qual se valeram dessas experiências em nível
cultural. (THOMPSON, 2012, p. 277).

Todavia, estas experiências de classe também carregam
ideologias dominantes naturalizadas constituindo o que Bourdieu caracteriza
como habitus de classe, o “capital cultural e um ter que se tornou ser, uma
propriedade que se fez corpo e tomou-se parte integrante da pessoa, um
habitus” (2003, p. 74 – grifos do autor) e que é “sem dúvida, na própria lógica
de transmissão do capital cultural que reside o princípio mais poderoso da
eficácia ideológica dessa espécie de capital” (BOURDIEU, 2003, p. 76).
Partindo deste pressuposto, pudemos analisar, no âmbito desta
pesquisa, algumas possíveis expressões de inculcação de habitus. Presumese, então, enquanto ideologias dominantes introjetadas: a elitização da
cultura; educação como mercadoria (os que têm ou não poder de “consumo”);
educação para o trabalho e não por ele; menoridade do sujeito e de seus
saberes em função do papel desempenhado na estratificação do modo de
produção capitalista e dos direitos negados.
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São os trabalhadores dos setores populares, frutos de uma educação
formal dual e não integral, que mais introjetam as ideologias hegemônicas e
acabam por tornar a sua menoridade um habitus de classe, uma espécie de
naturalização da sua condição de dominado, como se seus saberes
ocupassem o mesmo status da ideologia que torna senso comum uma autoimagem negativa e à margem da sociedade.
Na medida em que percebemos as marcas de um não
pertencimento inicial, também, mostram-se viáveis as reflexões sobre a
produção do território neste espaço de educação não formal por parte das
classes populares, tomando como base as concepções de Milton Santos
(1996; 2009; 2014) e Rogério Haesbaert (2004; 2014) sobre produção do
espaço e do território.
Conforme Santos
O território não é apenas o conjunto dos sistemas
naturais e de sistemas de coisas superpostas. O
território tem que ser entendido como o território usado,
não o território em si. O território usado é o chão mais a
identidade. A identidade é o sentimento de pertencer
àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do
trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e
espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 1996, p. 6)

Partindo deste referencial de território como “chão usado somado
à identidade”, identificamos um lugar de encontro com as experiências de
classe de Thompson (2004). Uma provável territorialidade é explicitada
quando a mesma leitora entrevistada que, antes, possuía um estranhamento
diante da Biblioteca por sua condição de classe (objetiva e subjetiva), após as
Oficinas de Artesanato, afirma que “agora aqui nada é meu e tudo é nosso”
(O., 70 anos) ou ainda S. (69 anos) quando diz “aqui é a terapia da terceira
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idade, dos jovens e das crianças porque as crianças se integram e a gente
também se integramos [sic] aqui”.
Haesbaert ao discutir território afirma que,
Aquilo que propomos denominar de paradigma
territorial contra-hegemônico, ao contrário dessa visão
mais absoluta, homogeneizante e universal do espaço,
o vê antes de tudo como um espaço vivido, densificado
pelas múltiplas relações sociais e culturais que fazem
do vínculo sociedade-“terra” (ou natureza, se quisermos)
um laço muito mais denso, em que os inter-agentes
que compõem esse próprio meio e cujo ‘bem viver’ [...]
depende dessa interação. (HAESBAERT, 2014, p. 54)

Tomamos por base, então, o território como espaço vivido onde
se manifestam relações sociais e culturais ao analisar tanto as Oficinas de
Artesanato e Leitura, quanto outras atividades realizadas na Biblioteca, tais
como: O Sarau, rodas de conversa, Clube de Leitura etc. E, após pouco mais
de três anos de funcionamento, podemos constatar a que ponto se produz
território através da produção do espaço.
Do mesmo modo, cabe-nos inferir que, a época dos contatos que
antes não sabiam que sabiam, hoje, elas são as Oficineiras da Biblioteca, são
as que, em tempos atuais, planejam, organizam e executam “aulas”,
carregadas de seus conhecimentos, reconhecendo-os e reconhecendo-se
neles. Ressignificam o espaço que antes lhes parecia excludente, produzindo
sentidos, simbologias, identidade. São, portanto, inter-agentes da produção
social do espaço vivido. E, gradativamente, tomam lugar em outras atividades
da Biblioteca, onde algumas participam do Clube de Leitura e do Sarau (neste
apenas como ouvintes ou como poetisas que libertam sua arte ao reconhecê-
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la), fazem empréstimo de livros, assistem a filmes, participam de rodas de
conversa sobre a questão de gênero etc.
Em “A importância do ato de ler”, Freire (1982) discorre sobre o
processo e conteúdo crítico da leitura, onde ler o mundo precede a leitura da
palavra e que através da construção do conhecimento, da leitura da
“palavramundo”, os sujeitos podem romper com a alienação a que são
submetidos. E destaca, no segundo artigo deste livro, a importância da
implementação das bibliotecas populares a partir de uma concepção “críticodemocrática”, onde
implicam esforços no sentido de uma correta
compreensão do que é a palavra escrita, a linguagem,
as suas relações com o contexto de quem fala e de
quem lê e escreve, compreensão portanto da relação
entre “leitura” do mundo e leitura da palavra, a
biblioteca popular, como centro cultural e não como
um depósito silencioso de livros, é vista como fator
fundamental
para
o
aperfeiçoamento
e
a
intensificação de uma forma correta de ler o texto em
relação com o contexto. (FREIRE, 1982, p. 20)

Neste sentido, acreditamos que as mulheres das Oficinas de
Artesanato e Leitura apropriam-se do espaço da Biblioteca Popular Monteiro
Lobato e apropriam-se das leituras da palavra e da “palavramundo”,
produzindo ali seu território. Território em que todos, profissionais e leitores,
estão implicados na cotidianidade de uma prática social, onde se educam e
educam na produção social do espaço e na troca de suas experiências de
classe. Conferindo à missão de democratização da leitura, da cultura e da
informação uma potência além da rotina de empréstimos de livros, e, sim,
protagonismo de seus sujeitos, do acesso por direito e não por consumo dos
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bens culturais social e historicamente produzidos, de valorização de seus
saberes.

CONCLUSÃO
Um artigo, por suas características, coloca limites para que sejam
demonstradas, de modo mais aprofundado, as redes de relações sobre
qualquer objeto de pesquisa, por mais íntima que seja a imersão dos sujeitos
nele. Este olhar imbuído de totalidade requer tempos e espaços futuros para
darmos seguimento a sua construção. Contudo, algumas conclusões iniciais
mostram-se oportunas como pontos de partida para o prosseguimento desta
investigação em curso.
Partindo da definição de Santos (1996) sobre território, pode-se dizer
que a Biblioteca, primeiramente, constitui-se como um território das leituras,
onde o chão coabita com a identidade de ser espaço de múltiplas leituras
expostas tanto em livros, quanto em olhares, memórias, histórias dos seus
sujeitos. A Biblioteca é um organismo vivo, espaço de trocas materiais, por
meio dos empréstimos, e imateriais através da produção da cultura por meio
da prática social, do convívio, do “exercício da vida”, do encontro
intersubjetivo entre os sujeitos.
Acreditamos que as Oficinas de Artesanato e Leitura sejam expressões
significativas de como é possível viabilizar ações político-pedagógica que
criem laços de “intimidade” – pertencimento – de jovens, adultos e idosos das
classes populares com espaços de educação em sentido amplo, de
aprendizagem pela cultura, como no caso da Biblioteca Popular Municipal
Monteiro Lobato. Atividades e acolhida que reafirmem que estes locais são
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espaços de direito e que eles, também, são produtores de saberes e cultura,
que promovam um lugar de encontro com seu protagonismo.
É determinante uma ação comprometida numa perspectiva contrahegemônica enquanto educadores na medida em que possa ajudar a desvelar
as contradições da luta de classes amortecidas pelas ideologias dominantes
que negam aos trabalhadores o exercício pleno de seus direitos, que os
colocam como usuários de bens de serviço e não como cidadãos.
Para tal, é necessária a atuação na Biblioteca Popular Monteiro Lobato
e no Programa de um modo geral em consonância com a educação popular,
pensando e repensando a prática sob a égide do trinômio de Paulo Freire:
educação como ato político, conscientização e mudança.
Segundo Freire (2001), a educação popular
[...] posta em prática, em termos amplos, profundos e
radicais, numa sociedade de classe, se constitui como
um nadar contra a correnteza é exatamente a que,
substantivamente democrática, jamais separa do
ensino dos conteúdos o desvelamento da realidade. É a
que estimula a presença organizada das classes sociais
populares na luta em favor da transformação
democrática da sociedade, no sentido da superação
das injustiças sociais. [...] (FREIRE, 2001, p. 49 – grifos do

autor)

Uma prática enquanto educadores populares em Biblioteca requer um
exercício dialético permanente, entre o nosso “estar no mundo” e nosso fazer
político-pedagógico e o “estar no mundo” e a realidade da classe com a que
cerramos fileira. Uma ação que se dispa de uma falaciosa neutralidade, pois
pertencemos nós e nossos leitores – educandos e educadores – a uma classe
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que rema na via oposta a dos dominantes e seus interesses de manutenção
das relações sociais de produção.
Precisamos ter como finalidade a educação como ato político, histórico,
desalienante, comprometido com a emancipação dos setores oprimidos e
explorados de nossa sociedade. Uma educação que busque incessantemente
o descortinar das ideologias inculcadas no senso comum e introjetadas como
verdades, os “habitus de classe”. Uma tomada de consciência de classe para
a transformação.
Torna-se necessária a tarefa de irmos na contramão de uma política
pública que se mostra autoritária de modo velado, ao abrir as bibliotecas, mas
não garantir a sua manutenção (sem compra de acervo, sem verbas para a
construção de agendas que atendam aos interesses dos leitores e a formação
de novos, sem uma política de formação continuada que nos afirme enquanto
protagonistas e educadores populares, etc).
Se compreendermos quem somos, de que lugar e para quem
destinamos o compromisso político da nossa ação pedagógica – sujeitos das
classes populares – poderemos dar um salto qualitativo no objetivo primordial
de promover e democratizar a leitura e a cultura e de possibilitar que se
configurem, as Bibliotecas, como territórios produzidos por seus leitores.
E como nos apontam as mulheres, sujeitos da nossa pesquisa:
Biblioteca é lugar onde “nada é meu e tudo é nosso”, pertencimento
alimentado por uma práxis onde sejamos nós educadores populares, que,
também, rompamos com a ideia de menoridade das classes populares.
Isso não se faz negando as singularidades. Faz-se promovendo lugares
de encontro entre sujeitos e sujeitos, entre sujeitos e espaços, entre
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diversidades e culturas identitárias. Faz-se neste caminhar de uma utopia
praticada de que, na Biblioteca Popular Monteiro Lobato, seja possível o
encontro entre território das leituras e território das classes populares.
Território do direito ao exercício inalienável de cidadania.

REFERÊNCIAS
ARROYO, Miguel. A educação de jovens e adultos em tempos de exclusão.
Alfabetização e Cidadania, Revista de Educação de Jovens e adultos, nº 11: Práticas
educativas e a construção do currículo. São Paulo: RAAAB, abr. 2001. p. 9-20.
BOURDIEU. Pierre. Os três estados do capital cultural. In.: NOGUEIRA, Maria Alice;
CATANI, Afrânio (Org.). Escritos de Educação: Pierre Bourdieu. Petrópolis: Vozes,
2003. p. 71-80.
CARRANO, Paulo César Rodrigues. Juventudes e cidades educadoras. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2003.
COSTA, Reijane Salazar. Educação e envelhecimento: viver – morar em abrigo.
Disponível em < http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/TrabalhoGT06-3613.pdf> Acesso em 18 fev. de 2016.
FREIRE. Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 1982.
FREIRE. Paulo. Política e Educação: ensaios/Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2001.
GOMES, Henriette Ferreira. A biblioteca pública e os domínios da memória, da
mediação e da identidade social. Disponível em <
http://www.scielo.br/pdf/pci/v19nspe/12.pdf>. Acesso em 10 mai. de 2017.
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à
multiterritorialidade. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

Sumário

67

“AQUI NADA É MEU E TUDO É”

HAESBAERT, Rogério. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em
tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.
PAIVA, Jane. Formação docente para a educação de jovens e adultos: o papel das
redes no aprendizado ao longo da vida. FAEEBA: Salvador, 2012.
SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. In Território, Territórios: ensaios sobre o
ordenamento territorial. Coleção espaço território e paisagem. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lamparina, 1996.
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.
SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7. ed. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2014.
SILVA, Vagner Rodolfo. Biblioteconomia e Política: luta de classes, acesso à
informação e cidadania. Disponível em
<https://bibliotextos.files.wordpress.com/2011/10/biblioteconomia-e-polc3adtica-lutade-classes-acesso-c3a0-informac3a7c3a3o-e-cidadania.pdf>. Acesso em 10 mai. de
2017.
SARMENTO, Manuel Jacinto. O estudo de caso etnográfico em educação. In: ZAGO,
Nadir CARVALHO, Marília Pinto de; VILELA, Rita Amélia Teixeira (orgs.). Itinerários
de pesquisa: perspectivas qualitativas em sociologia da educação. Rio de Janeiro:
Lamparina, 2011. p. 137-179.
THOMPSON, E. P. A formação da classe operária
inglesa. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
THOMPSON, Paul. A voz do passado. São Paulo: Paz
e Terra, 1992.

Sumário

68

A FORMAÇÃO LITERÁRIA DE JOVENS ESTUDANTES DO
ENSINO MÉDIO NO PROJETO DE EXTENSÃO “FRAGATA:
ITINERÂNCIAS LITERÁRIAS”
A NDRÉ L UÍS MOURÃO DE UZÊDA 1
CASSIANA L IMA CARDOSO V IEIRA 2
ISA F ERREIRA MARTINS 3
“Eu vou à luta com essa juventude
Que não foge da raia a troco de nada”
Gonzaguinha

INTRODUÇÃO AO VOO
Fragata, ou Fragata magnificens, é o nome de uma ave marinha muito
comum nos céus do Rio de Janeiro. São pássaros costeiros itinerantes,
capazes de percorrer longas distâncias. Voam alto, livremente, atingindo uma
velocidade admirável. Os bandos, quando reunidos, fazem belos desenhos,
assemelhando-se

por

vezes

a

um

1

bailado

em

sua

travessia.

Mestre em Teoria Literária pelo Programa de Pos-graduacao em Ciência da Literatura
(UFRJ), pesquisadora no CAp- UERJ
2 Doutora em Literatura Comparada pela UFRJ, pesquisadora no CAp- UERJ
3 Doutora em Educação pelo Programa da Pós-Graduação em Educação (PROPed) da UERJ,
professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC).
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Figura 1- bando de fragatas

A inspiração nas fragatas para o seguinte projeto interinstitucional de
clubes de leitura surge do desejo de promover o intercâmbio entre jovens
estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro. Assim como esses
pássaros, idealizamos assistir aos jovens em trânsito na cidade, mobilizados
pelo desejo de troca de suas experiências enquanto leitores.
É consenso entre os educadores de que o ato de leitura é um dos
principais responsáveis pela edificação de valores que constituem o sujeitoleitor. Possivelmente não poderíamos ser categóricos ao dizermos que o
discurso literário possui uma função, mas talvez não seja imprecisa a
informação de que o modo de dizer na literatura produz deslocamentos de
perspectiva e, com isso, um movimento de ampliação na capacidade de
leitura do mundo do indivíduo. Antonio Candido, no clássico “Direito à
literatura”, discorre sobre a questão: “Toda obra literária é, antes de mais
nada, uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o poder
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humanizador desta construção, enquanto construção” (CANDIDO, 2011, p.
179).
Ao analisarmos alguns contextos de leitura percebemos o quanto o
acesso ao livro está distante de milhares de brasileiros – mais especialmente
da leitura literária. Não basta desejar ler, pois os espaços voltados para a
leitura não são divulgados e/ou não existem próximos da maioria da
população. Tal noção nos encaminha para reflexões sobre o lugar que não só
é institucionalmente responsável pelo ensino, compartilhamento e mediação
do ato de ler, mas também, para muitos estudantes, o único em que o livro faz
parte do cotidiano: a escola.
Entretanto, nem sempre a instituição escolar tem obtido sucesso na
formação de novos leitores. Por quê? Logo de saída algumas questões nos
são provocadas: Quando a escola consegue promover uma prática de leitura
que não pela via da imposição? É possível fugir das avaliações formais que
“cobram” a leitura dos livros por meio de aplicação de resumos, formulários
etc.? Qual o espaço dado ao estímulo à leitura no ambiente escolar? As
escolhas literárias fogem ao cânone? Ou há abertura para as preferências dos
estudantes?
Essas reflexões nos motivaram à criação do projeto de extensão
Fragata: itinerâncias literárias, que consiste na criação de clubes de leitura
destinados à formação do leitor literário de jovens do Ensino Médio na troca
com estudantes de diversas instituições – a saber: Colégio de Aplicação da
UFRJ, Colégio de Aplicação da UERJ, Colégio Estadual André Maurois,
Colégio Estadual Amaro Cavalcanti e Centro Integrado de Educação Pública
(CIEP) Ayrton Senna – bem como estudantes da graduação de licenciaturas.
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Essa ação de extensão está vinculada ao projeto de pesquisa
Medêra – Mediações do Literário, cadastrado no Colégio de Aplicação da
UFRJ. A perspectiva alcança tanto a formação de exponenciais novos leitores
quanto a de mediadores de leitura, que tendem a multiplicar a apreciação pelo
texto literário. Para isso, instituem-se clubes de leitura nas escolas,
convidando os estudantes a participarem de experiências leitoras com o texto
literário por meio de diferentes estratégias de mediação e interação.
Tal como fragatas, os estudantes transpõem os limites de suas
escolas para compartilhar suas leituras com as experiências de leitores de
outras instituições por meio de encontros itinerantes. O projeto opõe-se a uma
perspectiva tradicional e historiográfica de estudo do texto literário em que se
privilegia o cânone distante do contexto social e cultural dos estudantes. Pela
via proposta, a literatura selecionada potencializa uma identidade afetiva ao
tratar de questões próximas das realidades dos estudantes em formação
literária. Nas ações extensionistas, objetiva-se ainda proporcionar fruição
estética, análise e reflexão sobre temáticas contemporâneas. Por tal viés,
tentamos acolher nossas inquietações com o ensino literário e a formação de
jovens leitores de literatura, como apontado anteriormente, e buscamos novas
abordagens para a centralidade do texto literário como forma autônoma de
conhecimento.

DE OBJETO A SUJEITO: PROBLEMATIZANDO A LEITURA
LITERÁRIA NA ESCOLA
Iniciamos nossas discussões sobre a leitura literária na escola
pautando-nos nas considerações de Barreto (1994), quando problematiza o
papel ocupado pela leitura na mediação realizada tradicionalmente pela
escola. De acordo com a autora,
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Do ponto de vista da cena discursiva posta na escola
[...], nos limites do autoritarismo do discurso pedagógico
[...], a leitura tende a ser feita em condições que
inviabilizam o diálogo: "textos didáticos" como pretexto
para a abordagem gramatical, perguntas literais a
serem respondidas por escrito, respostas que podem ser
simples transcrições de frases contidas no texto etc.
Leitura parafrásica, retorno constante ao dizer
sedimentado,
simples
repetidora
dos
sentidos
legitimados. (BARRETO, 1994, p. 31)

Para que entendamos alguns dos motivos que afastam os estudantes
dos livros, precisamos perceber duas questões que contribuem para tal. A
primeira delas diz respeito à função utilitarista da leitura. Contraditoriamente,
temos na contemporaneidade discursos políticos, sociais e familiares de que é
preciso ler, é preciso ler, é preciso ler... Nessa lógica, tem-se construído uma
relação com a leitura entendida como um capital a ser acumulado e aplicado a
demandas pragmáticas, ao mesmo tempo em que predomina no senso
comum a lamentação de que os jovens não leem o suficiente (Cf. PETIT,
2010).
Porém, esse desejo de dominar a habilidade leitora pautado nessa
visão é restritivo, uma vez que, de acordo com esse entendimento, a leitura se
transforma em instrumento de poder. Nesse sentido, ler coloca-se como
ferramenta para aprender/melhorar os conhecimentos sobre a língua,
escrever melhor, ter acesso ao conhecimento hegemônico, tirar notas altas na
escola, passar para o ensino superior... Enfim, ler como via de acesso para a
ascensão ao status quo. Por essa lógica, estamos todos diante da obrigação
de ler e, no entanto, distantes de um propósito humanista que também é
alcançado no ato da leitura.
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Se a escola fornece aos jovens meios de libertá-los dos
determinismos sociais, se alguns professores fazem de
tudo para “empurrar” as crianças para ajudá-las a
evitar o que é preestabelecido, outros, infelizmente,
contribuem para que a escola funcione como uma
máquina de reprodução da ordem social, uma
máquina de exclusão. (PETIT, 2010, p. 123)

A segunda causa que afasta os estudantes da atividade de leitura
talvez seja mais espinhosa e complexa. Trata-se do distanciamento do
mediador em relação às vivências de seus estudantes, daquilo que o constitui
social e existencialmente. Há, decerto, um fator hierárquico que contribui para
tal afastamento, assim como uma espécie de prática pedagógica enraizada
que pretende colonizar a subjetividade do outro. Pensando especificamente
na realidade das escolas públicas brasileiras, o discurso de “libertação” ou
“salvacionista” precisa ser questionado, uma vez que a instituição escolar não
deve partir da pretensão de que os estudantes, antes do acesso à educação
formal, estivessem sentenciados ao cárcere da ignorância. Mesmo a figura do
mediador deve ser posta em xeque, no sentido daquele personagem detentor
da solução do “enigma”, guardado na linguagem cifrada do texto literário. A
postura do educador deve ser antes de tudo dialógica. Nesse sentido, a
história desse aluno, o seu contexto, seus saberes prévios e suas leituras de
mundo devem ser incorporados como conhecimentos legítimos, cabendo ao
mediador a inclusão desses aspectos às estratégias de leitura em sala de
aula.
Uma das propriedades da obra literária é sua plurissignificação. O texto
literário é composto de frestas, rasuras que convidam ao diálogo, ao encontro
e confronto de subjetividades, de visões de mundo. Contudo, não são raros os
depoimentos de educadores nos quais é recorrente a queixa de que a mágica
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não acontece. Alheios a tudo, segundo essa perspectiva, os jovens não leem
porque já foram seduzidos por produtos da cultura de massa, de fácil acesso
e consumo. E a constatação, por vezes, é apressada e simplificadora,
provocando um afastamento de uma singularidade que poderia ser
extremamente enriquecedora nos processos de leitura do texto literário,
inclusive para o mediador.
Fugindo a essa lógica, deixamos de colaborar com a limitação imposta
aos estudantes à polissemia da linguagem. Abertos a novas perspectivas de
mundo, deixamos de controlá-los, de excluí-los, abandonando práticas em
que eles não se reconhecem, tanto gramatical quanto literariamente. Falamos,
portanto, de duas causas que sabotam o interesse pela leitura de obras
literárias, afastando os jovens.
Há, contudo, um elemento que consideramos elementar para a
aproximação do leitor e o texto poético: a paixão. A dimensão do afeto, o
entusiasmo do mediador na apresentação de um texto, o convite para um
colóquio de subjetividades – talvez esteja aí o combustível para promovermos
o encontro do leitor e o livro. É nesse sentido que os organizadores do Clube
de Leitura Fragata têm buscado, ainda tateantes, guiar e serem guiados por
seus leitores nesse voo, cuja investigação, ainda em processo, assimila o
risco e o fracasso em seu percurso, susceptíveis a qualquer encontro ou
travessia.
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A POTÊNCIA DO DISCURSO LITERÁRIO PARA A FORMAÇÃO
HUMANA DO LEITOR
Antes de abordarmos qualquer consideração a propósito da leitura, não
podemos perder de vista a dimensão política do ato de ler, como nos elucida
Paulo Freire (2011). Resgatando o sentido mais original do termo, como
habitantes da pólis, da cidade, somos constantemente convocados à
responsabilidade implicada na ação do conhecimento em prol do bem estar
comum. Conhecer nunca é ato isolado, mas sempre em diálogo com o outro.
A leitura, por sua vez, é o movimento de desvelar o conhecimento construído
por outros sujeitos que se preocuparam (consciente ou inconscientemente)
em registrá-lo, materializando-o num texto (verbal ou não verbal), pelo qual os
saberes podem ser compartilhados. Em outras palavras, o leitor, pelo novo
conhecimento compartilhado no ato da leitura, é cobrado por uma tomada de
posição com relação ao mundo.
Nesse ponto, estamos diante da célebre afirmação de Paulo Freire: “a
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por
uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo
através de nossa prática consciente” (FREIRE, 2011, p. 30). O bom leitor,
crítico à realidade circundante, mobiliza-se para fazer do ato de conhecimento
um ato criador. Desse modo, como nos fala Freire, o exercício da leitura
segue sempre um movimento cíclico: a leitura da palavra, precedida pela do
mundo, implica a continuidade da leitura deste, de forma que se desdobra na
curiosidade constante por outras possibilidades de ler e agir sobre ele.
A formação de jovens leitores que entende a leitura da palavra sempre
precedida pela leitura do mundo, por meio da qual se engaja e se posiciona
frente à realidade, está para muito além da noção de “aprendizagem”, como
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salienta Gert Biesta (2013). Para o autor, uma educação democrática e
cidadã, voltada para a formação de educandos autônomos e emancipados,
não comporta apenas a dimensão da aprendizagem enquanto sistema
tecnocrata de transmissão de conteúdos a serem memorizados e testados,
fomentada pela meritocracia e pelo individualismo competitivo. Em outros
termos, trata-se da lógica da educação bancária de que falou Paulo Freire
(1996). Educar, por outra via, abarca a compreensão e a construção de
valores éticos e estéticos que formam o sujeito para a cidadania, em prol de
uma sociedade mais justa, igualitária e contra-hegemônica, no sentido posto
por Gramsci. Assim, o autor elenca

duas objeções contra [...] uma linha de pensamento que
se tornou possível pela nova linguagem da
aprendizagem. Um problema é que a nova linguagem
da
aprendizagem
facilita
uma
compreensão
econômica do processo da educação, na qual o
aprendente supostamente sabe o que ele ou ela deseja
e na qual o provedor apresenta simplesmente para
satisfazer as necessidades do aprendente (ou, em
termos mais diretos: para atender o cliente). [...] O outro
problema com a lógica da nova linguagem da
aprendizagem é que ela torna muito mais difícil propor
questões sobre o conteúdo e o objetivo da educação
que não sejam aquelas formuladas em termos do que
“o cliente” ou “o mercado” deseja. (BIESTA, 2013, p. 43)

Na inversão analisada pelo autor, o leitor deixa de engajar-se pela
leitura do mundo e da palavra para esperar dela retornos e resultados, uma
vez que ler confunde-se com a ação de consumir – e cidadãos confundem-se
com consumidores (Cf. CANCLINI, 2008). Sem espaço para a leitura pelo
prazer, pela fruição estética com a linguagem, pela experiência vital
propiciada pela potência do texto literário, sempre à espera por resultados
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imediatos, não há qualquer possibilidade de transformação da realidade
circundante a ser promovida pela aprendizagem.
Por esse motivo, apostamos no que chamamos de formação literária: a
formação de jovens leitores que pela leitura do texto literário resgata a
dimensão política do ato de ler e de educar, como prática de socialização e
inserção na ordem pré-estabelecida em nossa vida em sociedade para nela
intervir e promover a transformação social. Consideram-se, pela educação
literária, as múltiplas dimensões da leitura, no que pese especialmente
aquelas que promovem uma formação humanitária: as esferas da afetividade
(Cf. JOUVE, 2002), da experiência e do sentido (Cf. LARROSA, 2002),
propulsoras da identificação, da subjetivação/emoção e sensibilização do
sujeito humano. O discurso literário, como próprio do domínio da arte, é um
potente catalisador de subjetividades, pelo que nos afeta, nos toca, nos
vitaliza. Afinal, como bem nos lembra Vincent Jouve (2002), “querer expulsar
a identificação – e consequentemente o emocional – da experiência estética
parece algo condenado ao fracasso” (JOUVE, 2002, 20). Passamos, a seguir,
a explorar o percurso de voo traçado pelas fragatas na trajetória de sua
formação literária.

O VOO LIVRE E SEUS DESDOBRAMENTOS PRELIMINARES
Tecidas as considerações necessárias a propósito da leitura e da
formação literária no cenário da educação brasileira, partimos para o relato de
experiência com os desdobramentos preliminares de nosso projeto de
extensão. O Clube de Leitura Fragata: itinerâncias literárias está em seu
terceiro módulo. Descreveremos, abaixo, as atividades concernentes aos dois
primeiros. Cada módulo comporta três encontros, sempre às sextas-feiras:
nas duas primeiras, cada clube promove seus círculos de leitura em sua
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instituição de origem, sendo o último um encontro de itinerância, no qual os
clubes fazem uma atividade externa, trocando suas experiências de leitura
dos textos. O quarto encontro do mês envolve os organizadores/mediadores,
e reflete acerca das estratégias de leitura utilizadas.
No primeiro módulo, trabalhamos com a dimensão da descoberta do
corpo. As leituras literárias priorizaram contos e poemas que falassem da
objetificação do corpo e o incômodo às imposições de enquadramento aos
padrões pré-estabelecidos pela sociedade de consumo. Entre as leituras
selecionadas para os dois primeiros encontros, destacamos os contos
“Homem de unhas pintadas com base de esmalte”, de Ronaldo Correia de
Brito e “A máscara”, de Carola Saavedra, além do poema “O espelho”, de Mia
Couto. As discussões foram mobilizadas pelas estratégias de sensibilização
propostas: a pintura de suas unhas com base de esmalte e a contemplação
de seus rostos com espelhos que ampliavam a imagem visualizada. Questões
como o envelhecimento do corpo, a metrossexualidade, a influência do
patriarcado sobre a objetificação do corpo feminino, as formas de
apresentação e de intervenção no corpo como forma de inserção em
grupos/tribos sociais, entre outros, foram algumas das temáticas discutidas
pelo grupo.
O primeiro encontro de itinerância das Fragatas ocorreu na Lagoa
Rodrigo de Freitas. Todos fizeram uma caminhada até os deques do Parque
dos Patins. Pedimos aos estudantes que, durante esse percurso, estivessem
atentos ao corpo e à sua relação com o espaço. Chegando ao deque, houve a
apresentação dos membros das diferentes escolas integrantes do Clube. Vale
ressaltar que todos fizeram comentários sobre a beleza do lugar e da vista.
Estava uma linda e agradável tarde.
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Após estarem todos acomodados e sentados em roda, como proposta
de sensibilização foram disponibilizados alguns post-its em branco. Foi
sugerida uma interação uns com os outros (de preferência entre aqueles que
não se conheciam) preenchendo um post-it em branco e colando em uma
parte do corpo do colega. Essa escolha de palavra/parte do corpo deveria
levar em consideração a ideia do outro como espelho de si. A seguir, foram
discutidas as escolhas e as sensações resultantes dessa interação.
Ainda sob a atmosfera de conhecer o outro e algumas de suas
subjetividades, foi compartilhado, lido em voz alta, o primeiro texto: o poema
“O mapa”, de Mário Quintana, sugerido por uma aluna, transcrito a seguir.
O mapa
Olho o mapa da cidade
Como quem examinasse
A anatomia de um corpo...
(E nem que fosse o meu corpo!)
Sinto uma dor infinita
Das ruas de Porto Alegre
Onde jamais passarei...
Há tanta esquina esquisita,
Tanta nuança de paredes,
Há tanta moça bonita
Nas ruas que não andei
(E há uma rua encantada
Que nem em sonhos sonhei...)
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Quando eu for, um dia desses,
Poeira ou folha levada
No vento da madrugada,
Serei um pouco do nada
Invisível, delicioso
Que faz com que o teu ar
Pareça mais um olhar,
Suave mistério amoroso,
Cidade de meu andar
(Deste já tão longo andar!)
E talvez de meu repouso... (QUINTANA, 1998, p. 143)

As leituras e discussões sobre o texto tiveram como base as
observações e relações realizadas durante a caminhada para o local de
itinerância e os sentidos que circularam durante a atividade da colagem do
post-it no corpo do outro com uma palavra. Ao final da leitura e dos debates,
um lanche foi compartilhado pelo grupo, denominado “piquenique literário”
pelos integrantes da roda. Assim, o primeiro encontro das Fragatas terminou
permeado por subjetividades e ressignificações sobre os leitores ali presentes,
a leitura de si, do e sobre o outro e o clube de leitura, que os colocam em
diálogo, em voo coletivo.
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Figura 2- piquenique literário na Lagoa Rodrigo de Freitas

No segundo módulo, trabalhamos o corpo como categoria crítica e
temática. Escolhemos, para tratar do tema, principalmente obras de autoria
feminina. A escolha decorre do desejo de trazer para o ambiente escolar
vozes-mulheres, notoriamente silenciadas, ao longo dos séculos, por nossa
tradição literária. Carolina Maria de Jesus, Angélica Freitas, Conceição
Evaristo, Clarice Lispector, entre outras, foram algumas das escritoras
selecionadas para esse momento.
O estilo, os modos de fazer de cada autora foram debatidos. A
autenticidade de Carolina Maria de Jesus, a forma breve e crua materializada
em seu fazer poético, correspondendo à brevidade e à crueza de um mundo
que se lhe apresentara de modo tão hostil – e sua bravura diante dele –
impressionou as fragatas na leitura de um excerto de “Quarto de Despejo”.
A ironia de Angélica Freitas, em “3 poemas com o auxílio do Google”,
retirados da obra “Um útero é do tamanho de um punho”, trouxe à cena a
discussão acerca dos estereótipos que rotulam as ações, os pensamentos e
os desejos das mulheres. De Conceição Evaristo, a leitura do conto “Natalina
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Soledad”, do livro Insubmissas lágrimas de mulheres, deu-nos o testemunho
de uma mulher capaz de romper com laços familiares que a aprisionavam, a
partir de uma reinvenção de si mesma através do ato de se autonomear.
Propostas de trabalho surgiram a partir da iniciativa dos participantes,
invertendo as posições: de mediadores, os organizadores passaram a
mediados. Um grupo de estudantes de uma das escolas trouxe para a roda de
leitura a obra “Outros jeitos de usar a boca”, de Rupi Kaur. Trata-se de uma
escritora indiana, bastante jovem, que escreve poemas cujo tema recorrente é
o “empoderamento de meninas”. Desse modo, nos abrimos à escuta de
nossas fragatas-meninas, que relataram a experiência cotidiana de habitar um
corpo jovem do sexo feminino. O tema do assédio veio à tona, assim como a
reflexão acerca da educação destinada às meninas, principalmente no que
tange à questão comportamental e aos cuidados com o corpo.
O encontro de itinerância foi o momento mais rico: em roda, no centro
do Rio de Janeiro, no pátio que fica atrás do Espaço Cultural dos Correios,
novamente os integrantes de todas as escolas participantes do clube se
encontraram e falaram de suas experiências de leitura. Para encerrar, lemos o
conto "O primeiro beijo", de Clarice Lispector. Lanchamos e, em seguida,
visitamos a exposição “O corpo como poética na pintura contemporânea", no
Centro Cultural dos Correios, de curadoria de Lícius Bossolan e Martha
Werneck.
Durante a visita à exposição, fomos ainda presenteados com um bate
papo com dois dos artistas-pesquisadores da exposição, Antônio de Araújo e
Frederico Arêde, que puderam explicar um pouco de seu processo criador e o
resultado de suas obras a partir de seu trabalho de pesquisa artística. A
poética, enquanto forma de pensamento e concepção no plano estético-formal
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e temático, transcendeu os espaços da obra literária para outras formas de
manifestação artística, instigando o interesse dos estudantes para outros
modos de ler e interpretar a realidade plurissignificante.

Figura 3- Roda de leitura no Centro Cultural dos Correios

Figura 4- estudantes em bate-papo com os artistas-pesquisadores

No presente momento, o grupo encontra-se em seu terceiro módulo,
pensando a relação do corpo, o trânsito e a travessia, tema sugerido pelos
estudantes a partir de suas próprias experiências pela cidade, pela qual
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atravessam e são atravessadas. Justamente neste segundo encontro de
itinerância do clube, uma colega estudante do Colégio Estadual André
Maurois havia sido vítima de uma bala perdida na Rocinha em meio ao
conflito vivido recentemente nesta comunidade.
A temática da cidade violenta está em pauta nas leituras dos fragatas,
ilustrando que a leitura coletiva do texto literário é intermediada e confrontada
pelas nossas próprias experiências de vida. Além disso, esse fato nos mostra
como a literatura, forma autônoma de conhecimento, não pode estar fechada
a um currículo fechado, pré-selecionado pela abordagem historiográfica
restrita ao cânone. Por outra via, mostra como o currículo deve ser construído
no cotidiano pela esfera da afetividade, da experiência e dos sentidos. As
fragatas seguem alçando seu voo...

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência do clube de leitura interinstitucional permite que
conheçamos a realidade de cada grupo envolvido. A precariedade e o
sucateamento do ensino público nunca se apresentaram de forma tão
evidente como hoje.
Nossa própria escassez de recursos é matéria de discussão: como
viabilizar as cópias dos textos? Qual a disponibilidade de recursos
tecnológicos? Como promover encontros de itinerância sem a disponibilidade
de transporte e alimentação gratuitos?
O processo de elaboração das atividades do clube de leitura abriga as
consequências dos golpes contínuos que a educação pública vem sentindo no
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país. As estratégias para driblar a precarização aparecem. A potência do texto
literário em movimento – presença /encontro – é resistência e acalanto.
Não queremos contudo celebrar esse tão temerário cenário. A
sabotagem da educação e nossos estratagemas para enfrentá-la não nos
distancia do desejo por condições dignas de trabalho. Estamos com
Gonzaguinha: a gente “acredita na rapaziada”, no voo livre dessas fragatas.
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INTRODUÇÃO
Literatura é tema recorrente nos espaços acadêmicos e, em especial,
ganha relevância nos momentos em que se discorre sobre o ato de ler e a
importância da leitura na educação humana.
Nesses cenários, várias são as vezes em que estudantes e professores
nos deparamos com a pergunta, seja encontrada em textos teóricos, seja
dirigida por algum colega da área, sobre o que vem a ser literatura.
A literatura – e por que não dizer de as literaturas? – depende de
definição que a condicione em determinado contexto que engloba um tempo –
referimo-nos aos inúmeros textos pertencentes ao real que, em época
posterior, perdem a chancela do documento e assumem o lugar de literatura
e, nesse sentido, se traz, como exemplo, a jocosa Carta a El Rei D. Manuel –
e a um espaço – tem-se A Queda do céu (2015) de Davi Kopenawa e Bruce
Albert, relato puro e verdadeiro de um índio yanomami que, enquanto
discurso, é levado para a cultura ocidental como literatura. Acrescente-se a
1 Doutor em Letras pela PUC-Rio, professor Associado III do Departamento de Línguas e
Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
2 Graduando em Letras-Português pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
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poesia concreta de Ronaldo Azeredo, a qual, a exemplo do poema Lá bis os
dois (2002), dispensa o verbo e nos convoca ao toque. Em Lá bis os dois, são
os dedos que leem o relevo poético da folha de papel.
Com efeito, dada a impossibilidade de definir literatura, podemos dizer
de antemão que nos desconcerta, nos desafia, nos desloca em situação de
perigo, de exposição. De que maneira, então, trazer à discussão algo que não
pode ser ensinado como coisa pronta e acabada, como resposta?
A literatura é sempre questionamento, é vazio que se quer não
preencher, mas compreender. Como experiência, reclama do leitor um gesto
de interrupção, disponibilidade em que se está ex-posto (Larrosa, 2015). Com
rigor semelhante de pensamento, é de Haquira Osakabe (2011, p. 28) a
afirmação de que “menos do que uma decorrência ‘natural’, a vida se formula
em sobressaltos”. Essa afirmação vem-nos seguida da pergunta “que escola
incorpora essa tensão e lhe favorece a propulsão?”. Os sobressaltos a que se
refere Osakabe, e que, no seu entendimento, deveriam ser ponto orientador
da escola, o são em essência no trabalho com a leitura no sentido de que o
envolvimento do estudante com a literatura não o provoca. Desfeita a
intimidade, escorrega-se e cai no velho utilitarismo, que é o estudo puramente
mecânico do texto literário.
É pensando na necessidade de se abandonar o ensino utilitarista da
literatura e permitir-se avançar, enquanto escola, na promoção de
comprometimento que se insira como interrupção, como deslocamento, que
nos colocamos a discutir propostas para o ensino de um tipo muito especial
de literatura, que é a literatura de resistência, com foco no romancereportagem.
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O interesse pelo romance-reportagem parte de uma pesquisa em
caráter de Iniciação Científica iniciada em 2016 1, que teve como objeto de
análise o romance A Festa, de 1978, do escritor e jornalista mineiro Ivan
Ângelo.

O ROMANCE-REPORTAGEM
Sendo tipo de romance que surge em um Brasil governado por militares
e diariamente visitado por toda sorte de violência, o romance-reportagem
nasce das mãos de jornalistas que, na visível impossibilidade de produzir
notícia no seio da imprensa, em função da censura, encontram na ficção a
maneira mais viável de dizer a verdade 2. Funciona como quebra-cabeças,
colagem de gêneros da comunicação (manchetes de jornais, depoimento,
notícias, fotografias, etc.) e da ficção. Esse esquema complexo tinha por
finalidade principal, nas palavras de Ignácio de Loyola Brandão, autor de Zero
(2001) e Não verás país nenhum (2008), “retratar os fatos, antes que se
perdessem. Evitar que escoassem para o esgoto da história, fornecendo um
álibi ao sistema duro e desumano que imperava sobre o Brasil” (BRANDÃO,
1994, p. 178).
Em seu texto Forças & formas: aspectos da poesia brasileira
contemporânea, de 2002, estudo dedicado à poesia produzida no Brasil da
década de 70-80, Wilberth Salgueiro (2002, p. 34) nos fala de uma
“resistência da palavra à práxis repressiva”, que se alimenta de “uma angústia
existencial fruto de um sonho interrompido”. A palavra – no sentido de que nos
indica Salgueiro – é instrumento de luta por excelência, pois é por intermédio
1

Eduardo Augusto de Souza desenvolveu pesquisa de Iniciação Científica sob a orientação do
Prof. Dr. Sérgio da Fonseca Amaral. Finalizado esse percurso, estabeleceu-se aproximação
com o Prof. Dr. Santinho Ferreira de Souza, uma de cujas preocupações são os estudos
voltados à formação de leitores.
2 Termo entendido na perspectiva foucaultiana da função do parresiasta que, como abordado
em seu O governo de si e dos outros (2010), traduz-se por “fala franca”, “liberdade de palavra”.
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da palavra – especialmente a palavra na ficção – que os homens se colocam
ante à barbárie, à “práxis repressiva”, de que nos fala o autor.
Nesse quesito, o romance-reportagem se insere como lugar de palavra
privilegiado, pois, como nos lembra Ivan Ângelo (1994, p. 71), “porque a
sociedade não tinha como se expressar e os livros eram um dos poucos
espaços onde alguma coisa podia ser dita”, ou mesmo a afirmação de
Brandão (1994, p. 180): “posso dizer que o meu livro Zero foi a minha forma
de praticar o ‘terrorismo’, jogar uma bomba no poder que nos sufocava, de
brigar”. E aqui podemos nos recordar que, em um passado razoavelmente
distante, nas Minas Gerais do século XIII, não muito antes da Inconfidência,
circulou um livro de poemas satíricos na antiga Vila Rica, intitulado Cartas
Chilenas, que tem sua autoria entregue ao autor de Marília de Dirceu, e que
pode se colocar, resguardadas suas respectivas particularidades, como ficção
cuja finalidade era a denúncia contra um governo que pouco ou nada fazia
pelo povo, portando-se, assim, como literatura de resistência.
Assim como nas Cartas Chilenas, o governo militar no Brasil da
segunda metade do século XX obrigou os escritores-jornalistas a se valer de
uma categoria argumentativa que em muito nos aproxima da retórica religiosa:
a alegoria. Impossibilitados de expor os fatos como o são na realidade,
buscou-se refúgio nesta como forma de driblar a censura. Nas palavras de
Arrigucci Jr., o romance reportagem

é um romance alegórico, que através de um fato
específico tende a aludir a uma situação mais geral [...]
Ele escolhe um determinado caso típico, ou que para
ele aparentemente é típico, dentro da situação da
realidade brasileira, e tenta aludir com isso a uma
totalidade de coisas que não é aquele fato específico
(ARRIGUCCI, 1979, p. 80).
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Muitos são os exemplos desse gênero romanesco: A Festa (1978) de
Ivan Ângelo, Zero (2001) e Bebel que a cidade comeu (1978) de Ignácio de
Loyola Brandão, Reflexos do baile (1976) de Antônio Callado, Cabeça de
papel (1977) de Paulo Francis, dentre outros. A título de exemplo, tomemos o
romance A Festa. Trata-se de um romance híbrido – de organização curiosa,
ao primeiro contato, pode-se dizer, porque intriga o leitor – distribuído em
diversos gêneros textuais (manchetes, certidão de nascimento, notícia,
discursos orais, contos, diário, dentre outros), e dispõe de nove capítulos
formados por histórias isoladas, mas que, ao final (penúltimo e último
capítulo), se unem, aos poucos, em única história, formando, ipsis litteris, uma
festa.

Possui nove capítulos, intitulados: “Documentário (sertão e cidade,

1970)”; “Bodas de pérola (amor nos anos 30)”; “Andrea (garota dos anos 50)”;
“Corrupção (triângulo nos anos 40)”; “O refúgio (insegurança, 1970)”; “Luta de
classes (vidinha, 1970)”; “Preocupações (angústias, 1968)”; “Antes da festa
(vítimas dos anos 60)”; e “Depois da festa (índice dos destinos)”.
No primeiro capítulo, o romance aborda o intenso êxodo rural que se
propagou no período do governo militar no Brasil, com o relato de alguns
retirantes nordestinos que foram para São Paulo em busca de emprego e que
são detidos pela polícia numa estação de trem localizada na Praça da
Estação. Há um momento em que o líder desses retirantes, Marcionílio de
Mattos, se revolta com a situação e põe fogo no trem parado na estação em
que estão acondicionados. O incêndio desencadeia uma série de problemas
para todos os envolvidos, há então mortes e confrontos com a polícia.
Mais adiante, em “Bodas de pérola” o autor traz à tona o modo de vida
das famílias ditas tradicionais, descrevendo seus medos e um certo caos nas
relações sociais, denunciando casos de traição, violência doméstica e
mentiras. Também, mais adiante, em “Corrupção”, tem-se a história da família
do menino Robertinho, uma criança que mora com a mãe e o pai, mas que
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ama exageradamente seu pai em detrimento dum desprezo em relação à sua
mãe. No decorrer do capítulo, Robertinho se mostra tão indiferente à sua mãe
que ela se cansa e decide sair de casa. O capítulo termina com Robertinho se
alegrando por ter conseguido, finalmente, ter o seu pai só para ele.
Em “Andrea” e “O refúgio”, o autor fala de Andrea, uma jovem bonita
que alcança grandes postos no meio intelectual graças a um intenso desejo
que ela desperta em quem passa. A beleza de Andrea coloca-a em íntimo
contato com a alta burguesia, assim como de jornalistas, escritores,
intelectuais, etc., mas que, ao final, ganha fama negativa após ser acusada de
dormir com diversos homens. Dentre os homens que cortejam Andrea, tem-se
Jorge, personagem do capítulo “O refúgio”, um recém advogado pertencente à
burguesia e que leva uma vida de mentiras e hipocrisias.
Mais adiante, em “Luta de classes”, o autor retoma o problema do
desentendimento de classes, tão evidente no capítulo “Documentário”, e
assim tem-se a história de Ataíde, o qual “preocupava-se com a demora do
ônibus” e de Fernando, que apenas “resmungava dentro do Volks: hoje eu vou
encher a cara”. Fernando, com as suas boas condições econômicas, e Ataíde,
com a sua vida difícil, se aproximam quando, ao final do capítulo, ambos vão
para o mesmo bar, onde Fernando implica “com um mulato que esbarrou no
seu copo”. Coincidentemente, esse “mulato” era Ataíde que, finalmente, como
era de se esperar, “não teve dúvidas e meteu o braço” em Fernando
(ÂNGELO, 1978, p. 88).
O antepenúltimo capítulo, “Preocupações”, conta a história de Carlos,
um jovem de esquerda, cuja mãe é uma religiosa que se preocupa em
demasia com as atitudes do filho. O capítulo se passa com as incansáveis
orações da mãe de Carlos, pedindo a Deus para livrá-lo do mal. Carlos é um
jovem estudante, pobre, e que se torna amante de uma senhora da alta classe
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(a senhora relatada no capítulo “Bodas de pérola”, esposa de Candinho,
coincidentemente, professor de Carlos). Também, “Preocupações” traz o
discurso de um delegado, o qual se exalta como intelectual engajado,
misturando ao seu discurso trechos do livro O Príncipe, de Maquiavel.
Mais à frente, o capítulo “Antes da festa (vítimas dos anos 60)” aborda
diversos acontecimentos que antecederam a festa de aniversário de Roberto
J. Miranda, o Robertinho, o qual completa 29 anos. Os acontecimentos do
capítulo são ordenados geográfica e temporalmente, de forma fragmentária,
como um jornal que inicia uma notícia, faz uma pausa e após um determinado
tempo retorna a ela, com novos fatos. O capítulo termina com a afirmação de
que “a festa vai começar”, o que pode ser entendido literalmente, isto é, a
festa de aniversário de Roberto J. Miranda, ou metaforicamente, anunciando o
desdobramento do último capítulo, “Depois da festa (índice dos destinos)”, no
qual narrador se dedica a citar, personagem por personagem, o seu fim, a
forma como morreu e a sua ligação com os acontecimentos na Praça da
Estação. Também, o capítulo é importante para entendermos a ligação entre
personagens que, a princípio, não mantinham qualquer aproximação. O
capítulo termina com a anunciação de que Roberto J. Miranda faria uma nova
festa de aniversário, um ano depois, em 1971, para comemorar seus 30 anos.
Festa essa que termina em desastre, pois “um grupo de trinta rapazes
armados com longos cacetes de madeira invadiu a festa de aniversário de
Roberto. [...] Quebraram o aparelho de som, televisão, discos, [e ao fim]
desapareceram pela porta, compactos, poderosos” (ÂNGELO, 1978, p. 202).
A personagem que mais nos interessa, no romance de Ivan Ângelo, por
seu compromisso com a verdade, é Samuel Fereszin, repórter de grande
jornal que, no momento do confronto, faz leitura muito fiel da situação e
delibera que os retirantes precisam de ajuda externa. Assim, Fereszin liga
para seu redator-refe e o indaga acerca do que o jornal poderia fazer para
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ajudar os nordestinos, mas, ao observar que seu chefe nada queria fazer em
prol dos flagelados, decide ajudá-los por si mesmo, comprando alimentos e
amenizando, a seu modo, a dor de cada um. Ao final, o repórter acaba sendo
levado pelo DOPS e desaparece na narrativa, pondo-se assim como um
espelho de seu autor, o jornalista Ivan Ângelo.
Para Flora Süssekind (1984, p. 177), a função escritor (grifo nosso)
desses jornalistas do período ditatorial lhes confere um caráter heroico e de
narrador privilegiado no sentido de que eles tendem a se tornar figuras
confiáveis, tanto para os leitores, quanto para eles mesmos, posto que são
eles os capacitados para escrever um romance-reportagem com fontes
seguras. Aqui o autor é visto como autor-leitor, isto é, alguém que cria, mas
também que, junto com outros leitores, torna-se também leitor, formando com
o público uma relação de constante criação e recriação.
Nessa mesma linha, Ignácio de Loyola Brandão, com o romance Bebel
que a cidade comeu, desenvolve a trama no ambiente da televisão, revelando
a hostilidade e a competitividade por trás das câmeras, representadas,
principalmente, pela protagonista Bebel, cujo sonho era tornar-se artista. O
autor transpõe para a ficção o cenário político, econômico e social em que se
encontrava o Brasil nas décadas de 60 e 70, o que perpassa a fase de
transição do governo de João Goulart ao governo militar, a partir de 1964.
Essa transposição é feita a cada início de capítulo por uma reportagem,
manchete ou carta, o que se constitui marca temporal pautada na realidade no
intuito de tornar verídicas as informações narradas.
Tal tentativa do romance em apresentar-se como história real é
sancionada pela figuração de pessoas públicas enquanto personagens, como
é o caso de Maria Bethânia e de Geraldo Vandré. É também indispensável
postular que nossas leituras nos apontam para a possibilidade de se
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considerar a personagem Bernardo, jornalista escritor e amigo de Bebel,
espécie de alterego de Brandão, no sentido de que representa o próprio autor
– além da profissão em comum – quanto à crença na força da literatura para a
intervenção social, o que seria, no entendimento de Adriano Schwartz (2013,
p. 85), uma marca do romance contemporâneo, nomeada como tendência
autobiográfica.
Do mesmo modo, o romance Zero de Ignácio de Loyola Brandão
apresenta-se como narrativa fragmentada e diversificada quanto a recursos
gráficos, linguísticos e textuais, que dialogam num mesmo espaço. A falta de
divisão por capítulos implica uma organização em excertos de texto que não
aparentam ter ligação, que, no entanto, se revela, à medida que a leitura da
obra caminha para o seu fim – na leitura de literatura, a viagem acaba na
última página –, quando os fragmentos vão se unindo. O enredo, em via
principal, focaliza aqueles cujo papel social é marginalizado – como o matador
de ratos, a prostituta, o ladrão –, figurados nas personagens José e Rosa. O
livro, além de trabalhar a regressão dos papéis sociais pela qual passa a
maioria das personagens, salienta cenas explícitas de tortura física,
psicológica e também outras formas de violência, no que tange aos direitos
civis ou econômicos, por exemplo.

LITERATURA DE RESISTÊNCIA E ESCOLA
Finalmente, seguimos para o segundo ponto principal de nosso
trabalho, que é a discussão do lugar da literatura de resistência na sala de
aula.
Na configuração presente, os currículos das unidades da escola básica
do estado do Espírito Santo dispõem que, para o ensino médio, do 1º ao 3º
ano, cronologicamente, haja um trabalho que comece, no 1º ano, com a
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literatura medieval portuguesa, passando pela literatura dos viajantes para
desembocar no Barroco e Arcadismo; para o 2º ano, recomendam o estudo
do Romantismo, passando pelo Naturalismo, Parnasianismo e indo até o
Simbolismo – especialmente a obra de Cruz e Souza e Alphonsus de
Guimaraens; para o 3º ano, finalmente, discutem-se as vanguardas artísticas,
o pré-modernismo e a Semana de Arte Moderna, passando do Modernismo
ao pós-modernismo em literatura para, ao final, desembocar na literatura de
fonte capixaba.
Na teoria, é no pós-modernismo que se encaixa – e aqui estamos
cientes dos perigos envolvidos em torno da ideia do encaixe– o romance de
resistência, como literatura fragmentária, de afirmação do Outro. Esse período
em que oficialmente a escola deve discutir as narrativas contemporâneas,
coincidindo com o período em que os jovens e adolescentes estão concluindo
a educação básica e ingressando – poucos deles, infelizmente – no ensino
superior, é, a nosso ver tardio para o trabalho com essa forma de literatura.
Nesse contexto, diz-nos Geraldi (2014) que, na década de 80, já eram
discutidas largamente mudanças do ensino e leitura de literatura no ensino
médio, no sentido de que a escola invertesse o trabalho, levando primeiro a
literatura contemporânea para que, a partir daí, e somente a partir daí, fossem
discutidas as primeiras manifestações literárias produzidas no Brasil.
Acreditamos que essa compreensão pode reduzir a carga negativa
envolta no trabalho com a literatura na escola, pois quebra com o estudo
linear e sistemático com que organiza e implementa os estudos, e, dessa
forma, altera o modelo viciante do exercício com as escolas literárias,
categorização que toma conta de nosso precioso tempo de aula e põe em
risco a promoção dos procedimentos e das ações em favor da formação
leitora, da leitura como gozo estético.
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No entanto, estamos certos de que esquivar-se da linearidade no
ensino é possível a qualquer tempo. Citemos como possibilidade: em A Festa,
o hibridismo, que nos convoca a uma confluência de diferentes vozes, é
marca das várias histórias que formam os capítulos do segundo ao sétimo. No
segundo capítulo – Bodas de pérola (amor nos anos 30) –, o drama de um
casal que vive – década 70 – a falência de um amor construído na infância –
anos 30 –, em que nada os frearia, mas que no Brasil de bandeira
progressista que daria as caras na segunda metade do século XX, morreria
por exaustão. O marido, desconfiado, professor universitário depressivo e
violento; a mulher que o trai com um de seus alunos, Carlos, rapaz pobre e
militante. Ou mesmo o sexto capítulo – Luta de classes (vidinha, 1970) –, que
é em verdade uma metáfora da realidade brasileira recente num contexto de
desigualdade social: Ataíde e Fernando: o primeiro, pobre, negro, ama sua
mulher, cachaça e futebol e não perde a chance de se envolver em uma briga.
O segundo, classe média, ama esporadicamente a sua mulher, não joga
futebol, também bebe em demasia. Num final de expediente, Fernando,
embriagado, no bar, esbarra em um jovem negro e solta: “vê se toma cuidado,
ô veado”: Ataíde não hesita e desce-lhe o braço. O bar, como metáfora,
permite o encontro das vozes dissonantes na narrativa, personagens que em
outro contexto jamais se encontrariam nas configurações em que se dão
nesse ambiente, isto é, em igualdade de vozes. No mundo do trabalho
moderno, como a realidade nos atesta, a resposta dos debaixo é sempre
calada pela necessidade de se omitir a resposta para sobreviver. A sala de
aula deve incorporar essa tensão no sentido de se constituir como lugar de
debate por excelência. Importa-nos que o aluno tome a escola por um lugar
de liberdade, para expressar sua subjetividade sem as amarras do mundo do
trabalho. O dialogismo, compreendido no que se expressa nos fragmentos de
A Festa, deve ser sempre motor do debate, de modo que haja harmonia e
igualdade na confluência das várias vozes que constituem a escola. Importa-
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nos que o texto do estudante não seja ofuscado pelo texto muitas vezes
autoritário da escola. De qualquer modo, é por esse caminho que entendemos
a leitura do romance-reportagem como garantia de liberdade de palavra e de
escuta. Nas palavras de Yunes (2003, p. 14), “ler é reconhecer seu discurso
entre outros, tocado por eles, apesar da diferença”.
Ainda, direcionamo-nos ao romance Zero:
Percebi que havia um erro, mas continuei. Não estava
dando certo, mas não parei, ainda que estivesse
admirado de não dar certo entre Rosa e eu. Fizemos
bem desde o primeiro dia¹ porque nenhum dos dois
tinha qualquer escrúpulo, ou nojo, nem achava nada
anormal².

E, abaixo da página, como nota de rodapé:

¹ Mentira de José, foi difícil eles se engrenarem.
² Rosa era cheia de preconceitos, achava tudo anormal,
demorou a aceitar as coisas (BRANDÃO, 2001, p. 120).

O fragmento acimaguia-nos a uma leitura perigosa: que fazer dessa
voz que, em nota de rodapé, invade a narrativa e contradiz nosso narrador?
Ensina--nos Larrosa (2003, p. 120): “Ler é obscuro quando se lê o que não se
sabe ler, mas somente assim é que a leitura é experiência: a experiência da
leitura: ler sem saber ler” 3.
Outra possibilidade de leitura, agora, por comparação: o encontro entre
textos considerados de “escola literária arcádica”– período tão importante para
a formação histórica de nossos estudantes e que pede uma leitura contextual

3

Tradução nossa do original: “Leer es oscuro cuando se lee lo que no se sabe leer, pero solo
así la lectura es experiencia: la experiencia de la lectura: leer sin saber leer”.
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ampla da condição do Brasil do século XVIII, –, em que se discutem as
famosas liras de Dirceu e as Cartas Chilenas, com alinhamento aos
romances-reportagem produzidos no Brasil da segunda metade do século XX,
buscando contornos no que essas obras dialogam, por exemplo, em seu
conteúdo de crítica social e de denúncia.
Essa possibilidade de leitura pode permitir que o estudante seja
provocado a relacionar as duas épocas distintas da realidade brasileira sem
precisar passar pela lâmina das escolas literárias, e nesse percurso nos
permite contemplação estética, política e histórica do texto ficcional. E, no
caso específico dos romances-reportagem, tendo em vista os diversos
gêneros em sua composição, importa não somente explorar o que é feito
desses gêneros nas narrativas ou quais gêneros são, mas as implicações
políticas e ideológicas que daí advêm.
A literatura, portanto, tem de ser tomada pela sua intensidade, como
aquilo que nos toma pela sua urgência no presente, e não como objeto em
cadeia, sequestrado pela linearidade cruel das escolas literárias. Esse
movimento – o olhar que parte do presente para o passado, para interrogá-lo
– está refletido nas Teses sobre o conceito de história, de Walter Benjamin
(1994). Para nós, de seu pensamento importa a necessidade de negação da
história como acumulação, em todos os sentidos, e o dever de repensá-la
qualitativamente. Assim, nosso olhar para a literatura não poderia tomar outro
sentido. Que não compactuemos com um ensino de literatura como
acumulação, como sucessão, mas como sensibilização para com o objeto.
Em seu clássico O texto na sala de aula, João Wanderley Geraldi nos
advertia da precariedade da escola em face do fim perverso do capitalismo,
que é seu produto. No esquema capitalista, em que o que conta é a
rentabilidade, a leitura por fruição fica de fora (GERALDI, 2011, p. 97). Aqui, o
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que conta é quantos livros se leem, e, ainda mais absurdamente, o número de
páginas de determinado livro.
Nesse contexto, cabe uma digressão que envolve um dos autores
deste texto: Eduardo Augusto, em sua experiência enquanto estudante dos
anos finais da educação básica (2011-2013), no entanto, pouco leu na escola.
O que importava era se os estudantes estavam frequentando as aulas. Assim,
por questões de prioridade, a primeira delas era diminuir a evasão escolar.
Segundo o autor,

O que os alunos levariam como experiência dali era
outra história. Para tanto, os livros que li e os únicos dos
quais hoje me recordo, foram todos eles adquiridos em
ambientes extra-sala aula: na Biblioteca Pública do
Espírito Santo, meu estado, nos sebos mais próximos.
Até o último dia de aula, não houve integração entre o
eu-leitor e eu-estudante.

Com efeito, a escola que não percebe essa necessidade de integração
pode estar cometendo um terrível erro. O estudante pobre carrega consigo
bem demarcadas formas de discriminação, experimentando no seu cotidiano
restrições de acesso aos bens culturais, seja pelas condições precárias de
acolhimento na escola, seja pelas questões de ordem afetiva nos espaços
sociais. O estudante pobre, em larga medida, não lê, no sentido pleno e
estendido de leitura, e, por isso, não será capaz de se dar conta do poder que
carrega o texto literário.
É nesse sentido que entra em cena o romance-reportagem.
Nos tempos atuais, em que vemos surgir com força total um conjunto
de ações de cunho fascista tomando corpo na política nacional, impactando
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negativamente, sobretudo, as políticas educacionais, as literaturas de
resistência não poderiam vir em melhor hora: é recente a aprovação, pelo
STF, do ensino religioso confessional, que, em um Estado laico, vai de
encontro ao que prescreve a Constituição de 1998 e, mais especificamente, a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1997. Outrossim, temos visto o avanço das
discussões oficiais em favor da Escola sem partido, proposta que fere
radicalmente a liberdade docente de expressar-se livremente em ambiente de
sala de aula e, nesse caminho, promove, por conseguinte, a
escola do partido absoluto e único: partido da
intolerância com as diferentes ou antagônicas visões de
mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, de
liberdade; partido, portanto, da xenofobia nas suas
diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos
pobres etc.. Um partido que ameaça os fundamentos
da liberdade e da democracia (FRIGOTTO, 2017, p. 33).

Não obstante, acreditamos que tais movimentos, embora cruelmente
contrários à emancipação do sujeito que aprende, não devem ser tomados
como artifício para a negação da promoção da leitura. Em uma realidade
complicada como a que vivemos atualmente, o caminho ideal para o exercício
efetivo da leitura consiste na fundamental abertura para a escuta do saber
prévio do estudante que vem à escola carregado de outras leituras que em
bom volume desconhecemos. Isso porque, como se observa em Freire (1985,
p.11-12), “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir

da continuidade da leitura

daquele”.
Nessa mesma linha, é expressiva a fala de Ignácio de Loyola Brandão,
em entrevista ao jornal G1, em julho de 2016, em comemoração ao seu
aniversário de 80 anos, acerca de sua experiência sobre o ato de ler:
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“Gostamos de um livro quando ele nos representa”4. Para o autor de Não
verás país nenhum, a leitura deve estar ligada sobremaneira ao prazer, à
diversão, à busca por pertencimento. Aceitamos o pacto de pertencimento
com um livro ao passo em que nele nos sentimos representados, e essa
representação só é possível porque muito antes do encontro com o livro já
fomos atravessados por incontáveis outras leituras que, naquele momento,
constituem o ser que somos: leitores de mundo, donos de uma história e de
um jeito muito particular de perceber (e de receber) o Outro.

À GUISA DE CONCLUSÃO...
Os outros gêneros hão de ter o mesmo olhar, cada qual com seu
significado nos lugares de intimidade e de natureza coletiva. O que importa é
que uma criança, um adolescente e qualquer outro indivíduo de qualquer
outra idade precisam apreender, envolver-se no seu entorno e, no curso de
aprender de outro modo, desaprender, para aprender novos modos de ser e
constituir-se.
Um ponto essencial a considerar é que os indivíduos apreendem, em
essência, quando sentem necessidade do significado que impõem ao que
veem, isto é, sentem ausência de compreender o que os intriga e estimula. Os
romances de resistência, portanto, são objetos-de-sentido de que se podem
valer ou se valem os indivíduos como resultado da experiência da leitura
(Larrosa, 2003).
Três referências que nos permitem experienciar o que nos acontece no
ato de ler: A leitora de Eduardo Galeano (1997), Felicidade Clandestina de
Clarice Lispector (1971) e Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, este último de
dupla face: romance e cinema, cujo drama nos transfere dialogicamente para
4Disponível

em: <http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2016/07/ignacio-de-loyolabrandao-faz-80-anos-e-avisa-nao-vou-parar-nunca.html>. Acesso em 14 de setembro de 2017.
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a histórica crise da censura, com a queima dos livros, e, nos romances-reportagem, à batalha injusta para vencer o censor.
Afirmamos, de início, que um conceito definitivo de literatura seria
inviável, e para conceituá-la precisaríamos condicioná-la a um tempo e lugar.
Em se tratando do romance-reportagem, no contexto do Brasil da segunda
metade do século XX, temos um conceito de literatura muito claro: a literatura
é arma contra o autoritarismo, e a leitura é um instrumento de luta.
A pergunta que fizemos retorna agora: de que maneira apresentar para
debate algo que não pode ser ensinado como coisa pronta e acabada? A pós-modernidade, com sua valiosa natureza heterogênea, de afirmação das
(várias) identidades, ao desafiar-nos com a missão de formar bons (e)leitores
em tempos de caos e instabilidade política generalizada, pode ter na literatura
forte aliada na construção das subjetividades, sem que isso se perca na
temporalidade muitas vezes entediante da escola.
A escola brasileira abarca uma pluralidade de indivíduos, de ordem
étnica, racial, religiosa, sexual ou de outra natureza. Logo, acreditamos que
seja imprescindível que os educadores estejam cientes da realidade dos
estudantes, fugindo dos vícios que fragilizam sua formação, como é o caso
muitas vezes do uso desenfreado do livro didático, que, configurado como
fetiche no cotidiano

escolar, impõe ao estudante um saber que ignora sua

realidade.
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CONSTRUÇÕES BIOGRÁFICAS: LEITURAS E
ESCRITAS DE SI PELAS CANÇÕES POPULARES

SILVIO R. S. CARVALHO1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta metodológica,
voltada para a autoformação e a inserção de vozes, denominada de Ateliês de
Performances Biográficas pelas Canções Populares. Tomando como ponto de
partida as canções que marcaram as histórias dos sujeitos, bem como as
narrativas sobre os motivos pelos quais essas canções entraram nas suas
vidas, a referida proposta busca contribuir para a produção de novos
processos de subjetivações e, com isso, marcar “uma abertura ética,
interpretativa e crítica, com relação à vida como um valor”. (ARFUCH, 2012,
p.26).
Desde 1999 venho trabalhando com formação de professores, seja nos
cursos de graduação da Universidade do Estado da Bahia, onde sou
professor efetivo, seja em programas especiais como, por exemplo, a
1 Doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia; mestre em Família na
Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica do Salvador ; especialista em Teoria e
Prática da Leitura pela PUC/RJ .
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Plataforma Freire 1. Nessas quase duas décadas, aprendi que o ensino
formal, que envolve técnicas, metodologias, conceitos e teorias, não é o
suficiente para formar um professor seguro do seu lugar na docência. No meu
olhar, assumir o lugar da docência passa pelo domínio de outros
aprendizados, que são de caráter mais subjetivo, como, por exemplo,
conhecer-se melhor, ser mais capaz de ler-se, reconhecer e assumir os seus
saberes não formais. Contudo, esse é um conteúdo muito pouco valorizado,
pela academia, nos processos de formação de professores, embora a sua
conscientização permita ao sujeito definir novas relações com o saber e com a
formação, como afirma Delory-Momberger (2008, p.95)
De acordo com a lógica freiriana, o processo de ensino-aprendizagem
não é um ato unilateral, mas um exercício de diálogo, de troca e de
reciprocidade. (FREIRE, 1996) Sustentados nessa tríade, os sujeitos
envolvidos no referido processo terão mais possibilidades de reconhecer os
saberes, formais e não formais, que amparam as suas leituras de mundo e,
consequentemente, compreender em que medida as suas escolhas
acadêmicas preenchem os seus projetos pessoais, potencializando, assim, os
novos conhecimentos.
Ler o mundo, na perspectiva freiriana, é preceder a leitura da palavra,
mas é, também, produzir sentido a tudo que cerca o sujeito e a tudo o que lhe
constitui. (FREIRE, 2001, p.11) Em outras palavras, o primeiro texto a ser lido
é a própria experiência subjetiva. Para fazer-se leitor de si, assumindo uma
consciência crítica, o sujeito precisa ser estimulado a produzir uma “[...]
significação de sua própria experiência e não da experiência do educador”
1

A Plataforma Freire – Parfor foi criada pelo Ministério da Educação e tem como objetivo
principal “[...] garantir aos professores em exercício na rede pública uma formação acadêmica,
exigida pela Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), bem como
promover
a
melhoria
da
qualidade
da
educação
básica.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33854. Acessado em 20/10/2017.
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(FREIRE, 2001, p.20); é necessário lhe garantir a partilha dos seus saberes
subjetivos e não, apenas, a recepção de conhecimentos frios e astutamente
organizados pelas instituições oficiais. Portanto, a articulação entre leitura de
mundo e leitura da palavra se faz na valorização da experiência subjetiva e no
reconhecimento de que somos todos sujeitos sócio-histórico-culturais.
Entretanto, não é isso que tenho visto nesses quase vinte anos de
atuação nos cursos de formação de professores. Ao contrário, o que vejo, em
grande parte, são pessoas que se desconhecem como sujeitos das suas
próprias histórias, das suas próprias escolhas, das suas próprias relações
sócio-culturais; pessoas que parecem não ter experimentado a potência da
articulação entre leitura de mundo e leitura da palavra, indispensável a Paulo
Freire (2001) na construção do seu pensamento sobre a importância do ato de
ler.
Nos diversos cursos em que atuei como professor, ao procurar saber
de alunos e alunas por que estavam fazendo a formação em licenciatura, uma
fala era recorrente: “Eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas não deu.
Sou professor(a) por falta de opção”. Essa fala tem uma implicação que
considero grave: por falta de opção, essas pessoas estão condenadas a
ocuparem um lugar que não é delas, pondo em risco a qualidade do seu
trabalho.
De acordo com Sartre (1997), a escolha livre constitui autenticidade. Já
as controladas por exigências externas seria uma forma de traição à livre
procura de si mesmo. Em outras palavras, alguém que não vive uma opção
ativa seria como um objeto, inconsciente e impotente, vivendo na má-fé.
Considerando essa perspectiva existencialista, cabe perguntar: é possível
resolver os infindáveis problemas da educação brasileira se tantos
professores e tantas professoras não vivem a docência como uma opção
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ativa? Professores e professoras terão condições de formar um bom leitor
sem serem, sequer, leitores das suas próprias histórias de vida? É possível
uma formação de qualidade sem educadores que se reconheçam como
sujeitos sócio-histórico-culturais?
Caetano Veloso, no último verso da sua canção Nu com a minha
música 2, canta: “Coragem grande é poder dizer sim”. O que pode chamar a
nossa atenção nesse verso é que, no dia a dia, costumamos afirmar que difícil
é dizer não. Mas a quem temos dificuldade de dizer não? Ao outro. Ora, se a
nossa dificuldade é dizer não ao outro, coragem grande é poder dizer sim a
nós mesmos, à vida. Nietzsche entende que é preciso "dizer Sim à vida,
mesmo em seus problemas mais duros e estranhos; é a vontade de vida"
(NIETZSCHE, 2005, p. 15). Para o filósofo alemão, reprimir esse poder é
abraçar o status, é endossar o dever e a tradição, é resistir às mudanças.
Essa auto-repressão é denominada, por ele, de moralidade do escravo e tem
a forma do ressentimento. (NIETZSCHE, 1996).
Tomando como referência o pensamento nietzschiano, passei a
questionar: o profissional de educação que não consegue dizer sim a si
mesmo, que resiste às mudanças, está preparado para o exercício da
docência? Ou ainda, um(a) profissional de educação que está dominado(a)
pelo ressentimento terá condições de sustentar uma perspectiva educacional
que busque assumir uma atitude ética, interpretativa e crítica com relação à
vida?

OS ATELIÊS BIOGRÁFICOS PELAS CANÇÕES
Tocado por essas reflexões, derivadas da minha experiência empírica e
das leituras feitas dos autores acima citatos, é que busquei, através de
2

Nu com a minha música. Gravação de Caetano Veloso. LP Outras Palavras, 1981.
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pesquisa realizada durante o meu curso de doutorado em Artes Cênicas,
pensar uma proposta metodológica que se sustente no diálogo, na troca e na
reciprocidade; que tenha como ponto de partida as histórias de vida; que
valorize os saberes não formais dos sujeitos; que contribua para os processos
de autoformação e de inserção de vozes; que possibilite a produção de novos
processos de subjetivação; e, por fim, que estabeleça uma relação ética,
interpretativa e crítica com a vida. É daí que nascem os Ateliês de
Performances Biográficas pelas Canções Populares.
Ao pensar essa metodologia tive o cuidado de não confundi-la com
qualquer

abordagem

psicoterapêutica,

embora

reconheça

o

caráter

terapêutico presente na proposta. O que se pretende, entretanto, é garantir ao
indivíduo que faz a narrativa da sua vida a apropriação da sua história, bem
como permitir-lhe o poder-saber de reinscrever sua história em novas
perspectivas. Delory-Momberger considera que a formação pelas histórias de
vida apresenta um aspecto essencial que, salvo melhor juízo, aproxima-se
daquilo que, em outras palavras, Paulo Freire chamou de significação da
própria experiência subjetiva. Segundo a autora, esse aspecto essencial
reside
[...] no reconhecimento – ao lado dos saberes formais e
externos ao sujeito aos quais visa a instituição escolar e
universitária –, dos saberes subjetivos e não
formalizados que os indivíduos utilizam na experiência
de sua vida, nas suas relações sociais, na sua atividade
profissional. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.94-95).

O que Delory-Momberger traz é a importância de nos apropriarmos dos
referenciais que nos possibilitam ler o mundo, ler a si, ler os textos. Os Ateliês
de Performance Biográficas pelas Canções Populares, portanto, são espaços
destinados ao reconhecimento dos saberes subjetivos e não formalizados que
são utilizados pelos indivíduos nas suas diversas relações, bem como um
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lugar destinado às significações ou ressignificações das suas experiências
subjetivas. Não se trata de algo eminentemente teórico, mas de um lugar
seguro para a conversa, a escuta, a partilha, a ressignificação. Quando cito a
conversa, não me refiro àquele bate-papo em que se repetem pontos de
vistas construídos por terceiros, mas ao “momento em que a alma pode se
manifestar”3 e que costuma fazer “bem para quem ouve e para quem fala”
(GAMBINI, 2008, p.126). Portanto, como Gambini (2008, p.125), acredito no
“milagre da conversa”.
Quanto ao verbo escutar, quero, aqui, diferenciá-lo do verbo ouvir. Esse
último diz respeito a uma condição fisiológica: se não sou surdo, posso ouvir,
embora, muitas vezes, sem a consciência devida sobre o que ouço. Escutar
vai além da condição fisiológica, é buscar captar o que está além do discurso
oriundo do intelecto e da razão. Para tanto, é preciso silenciar-me para que eu
possa, conscientemente, ler o que é dito, narrado ou cantado pelo outro. Se
me armo com as minhas verdades, com as minhas convicções, só ouço, não
escuto. Dito de outra maneira, é libertar-me das questões que aprisionam o
pensamento e que impedem a abertura para os processos de transformação.
Bartolomeu Campos Queirós diz desconhecer “liberdade maior e mais
duradoura do que esta do leitor ceder-se à escrita do outro, inscrevendo-se
entre suas palavras e seus silêncios” (QUEIRÓS, 1999, p.23). Leio o termo
ceder-se como o exercício consciente da escuta, para, assim, permitir que a
narrativa do outro chegue inteira, sem interferências, sem resistências.
Escutar é ler e ler-se. Quem lê e lê-se é capaz de reescrever a sua própria
história.

3 Ao se referi à alma, o autor em questão ressalta que essa palavra “não designa um apêndice,
um órgão interno, mas uma dimensão sutil da realidade, que se expande do paciente para o
mundo e com este o conecta de modo renovador” (GAMBINI, 2008, p.133).
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Como disse antes, os ateliês são, também, lugar de partilhar o sensível.
Embora possa parece muito abrangente, por tratar das relações possíveis
entre estética e política, Rancière (2005) oferece uma definição de partilha do
sensível que pode ser útil no contexto dessa argumentação. Segundo esse
autor, trata-se de um
[...] sistema de evidências sensíveis que revela, ao
mesmo tempo, a existência do comum e dos recortes
que nele definem lugares e partes respectivas. Uma
partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo,
um comum partilhado e partes exclusivas. (RANCIÈRE,
2005, p.15)

Portanto, os ateliês não são, apenas, um lugar próprio e destinado às
delícias confessionais, mas, também, um campo de disputas de poder. Se, de
um lado, existe um sensível que é comum (poderíamos falar daquilo que
constitui a cultura nacional, os direitos civis, a cidadania etc.), do outro,
existem aquelas partes exclusivas que pertencem à diversidade humana. É
nesse ponto que as disputas podem ocorrer. Contudo, esse aspecto não pode
ser visto como algo negativo, mas como parte do exercício de construção e
reconstrução de si e do outro e, por fim, como elemento indispensável à
inserção de vozes.
Já a ressignificação, na prática dos ateliês, penso ser o novo olhar que
construímos sobre a forma como vemos, percebemos ou encaramos os
acontecimentos que nos cercam. A ressignificação pode ser o prenúncio de
uma mudança. A partir dela o sujeito torna-se capaz de “buscar o caminho /
Que vai dar no sol”, como diz a canção do Milton Nascimento e Fernando
Brant, Bailes da Vida. 4

4

NASCIMENTO, Milton; BRANT, Fernando. Nos bailes da vida. Gravação de Milton
Nascimento. LP Milton Nascimento ao vivo, 1983.
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Portanto, os ateliês, sendo lugar da conversa, da escuta, da partilha e
da ressignificação, destinam-se à produção de performances biográficas.
Utilizo-me do termo “performances” e não “narrativas” por entender que o ato
de narrar em público, seja lá qual for a finalidade, é sempre compreendido
como “um modo de comunicação e de ação distinta da ação ‘normal’ ou
‘cotidiana’, caracterizando-se por certos tipos de comportamento e diversos
registros de engenhosidade” (PEARSON, 1999, p.157). Assim sendo, uma
vez dentro de um grupo, o que se observa é uma ação dupla: a presença de
atores (emissor, receptor, único ou vários) e o jogo com os meios (voz, gesto,
mediação), segundo Zumthor (2010). Ator, aqui, deve ser compreendido não,
apenas, como o profissional do teatro. Ao construir uma analogia entre papéis
sociais –

“representações [...] que encarnamos em nossas interações

cotidianas” – e o personagem vivido pelo ator no seu fazer teatral –
“representação estética de uma figura que está imersa no jogo de cena” –,
guardando as devidas proporções e as especificidades técnicas e teóricas de
cada termo, Moura (2014) ressalta:
Todo membro social, numa situação de interação,
tende a passar ao interlocutor a informação da qual o
mesmo se valerá para tratar o emissor de maneira
correspondente à desejada. Isto é, o sujeito age na
intenção de sugerir ou prometer que ele é de
determinado jeito e que, portanto merece determinado
tratamento. (MOURA, 2014, p.194).

Considerando o argumento da autora acima citada, arrisco-me a dizer
que a narrativa do real sempre ganhará contorno de ficção, mesmo porque, de
um lado, ao nos colocarmos em contextos de interações, assumimos um
compromisso de mantermos “a impressão que queremos sustentar diante da
plateia” (MOURA, 2014, p.194); de outro, nas palavras de Garcia Marques
(2003), expostas na epígrafe da sua obra intitulada Viver para contar, “a vida
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não é a que a gente viveu e sim a que a gente recorda, e como recorda para
contá-la”. A palavra recordar, que remete a cordis, significa trazer de novo ao
coração. Portanto, o que é narrado não é simplesmente ficção, mas, também,
não se restringe a um relato do passado. Ou seja, o fato narrado é filtrado
pelas emoções de um sujeito, pelas suas experiências, pelo seu desejo de
sustentar determinada impressão sobre si mesmo. Daí, entender que as
narrativas biográficas, produzidas nos ateliês, merecem o estatuto de ato
performático.
Mas por que construir uma metodologia que tenha como ponto de
partida as canções que marcaram as histórias de vidas dos sujeitos? 5
Na verdade, alguns motivos me levaram a privilegiar as canções
como ponto de partida para a produção de performances biográficas.
Primeiro, compartilho da ideia de que a canção cria o lugar onde o “ego
difuso” é embalado e que, a partir desse lugar, absorve fragmentos do
momento histórico, gestos, imaginários, pulsões latentes e contradições. 6
É importante ressaltar, também, que a música popular brasileira, por
tudo que ela representa, “não se oferece simplesmente como um campo dócil
5

Apenas para efeito didático, penso ser curioso destacar que alguns autores costumam
demarcar a canção como uma prática musical construída a partir da compatibilização de
melodia e letra, uma dando sentido à outra. Ao destacar que o efeito de significado não está
somente num signo, mas na constelação de significantes, Deise Rossi argumenta que, no caso
da canção, “[...] o significado está na conjugação da sua plasticidade sonora com a letra, o
arranjo e a interpretação” (ROSSI, 2003, p.52).
6

Wisnik (1989), ao considerar que as duas formas musicais populares (rítmica/dançante e a
canção) sofrem mutações repetitivas, destaca que as dançantes “adotam o pulso percussivo,
timbre-ruído a serviço do ‘esquecimento’ no fluxo do momento”, enquanto a canção, em razão
da convergência das palavras e da música, “cria o lugar onde se embala um ego difuso,
irradiado por todos os pontos e intensidades da voz, como de um alguém que não está em
nenhum lugar, ou num lugar ‘onde não há pecado e nem perdão’” (WISNIK, 1989, p.199). É
desse lugar, segundo o autor, que as canções “absorvem frações do momento histórico, os
gestos e o imaginário, as pulsões latentes e as contradições, das quais ficam impregnadas, e
que poderão ser moduladas em novos momentos, por novas interpretações”. (WISNIK, 1989,
p.199).
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à dominação econômica da indústria cultural” (WISNIK, 2004, p.176). Ao
contrário, as canções estão sempre aptas a produzir efeitos no ser desejante,
já que suas estruturas, como diz Deise Rossi (2003, p.22), são “uma espécie
de armadilha que faz o sujeito nela se prender ou engatar-se”. Elas podem
ser o ponto de partida para que algo se mova, pois, como borboletas saídas
do casulo do alto-falante, costumam invadir a nossa intimidade, alcançando
emoções e cortando a alma sem dor. Não é sem motivo que Milton
Nascimento canta: Certas canções que ouço / cabem tão dentro de mim / que
perguntar carece / Como não fui eu que fiz. 7
Ademais, diferente do que acontece com outras artes, a canção popular
parece exercer certa força gravitacional de atração, considerada para alguns
de hegemônica, dentro do cenário artístico brasileiro. Segundo Wisnik (2004,
p.215), essa prática artística foi se entranhando no cotidiano e, ao mesmo
tempo, se fortalecendo, chegando ao ponto de se tornar um dos meios mais
significativos do nosso “modo de pensar”. Não é sem razão que Caetano
Veloso canta: Se você tem uma idéia incrível é melhor fazer uma canção /
Está provado que só é possível filosofar em alemão. 8
A partir da bossa nova, a nossa canção passa a ser um elemento
artístico poderoso, capaz de influenciar diversos públicos, independente da
classe social. Ao discutir a MPB como sigla surgida pós-bossa nova e
caracterizada por uma pluralidade inédita de gêneros e estilos musicais,
Neder (2008, p.275) destaca:
Canções produzem representações que podem
objeto de identificações – logo posicionamentos –
parte dos receptores independentemente de
pertencimento a uma classe social específica.

ser
por
seu
Isso

NASCIMENTO, Milton. Certas Canções. Gravada por Milton Nascimento – CD – Uma
travessia musical, 1999.
8
Língua, autoria e gravação de Caetano Veloso. LP Velô, 1984.
7
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explica por que a MPB poderia ser significativa tanto
para um estudante de classe média universitária do Rio
de Janeiro quanto para um rapaz pobre, filho de
lavadeira em Maceió, que na década seguinte viria a
ser Djavan. Ou para o favelado Jorge Duilio Bem
Zabella Lima de Menezes, que viria a ser, como sugiro, o
primeiro compositor da MPB – Jorge Ben.

O segundo motivo está ligado, diretamente, a uma experiência pessoal:
as canções de alto-falante povoaram a minha infância e adolescência, sendo
imperativas na minha formação musical e nas minhas primeiras percepções
de mundo. Elas me ajudaram a ler o mundo, ocuparam o lugar onde faltavam
as palavras e foram “concavidade embaladora para os afetos” (WISNIK, 1989,
p.199). É que nasci em uma cidade que não dispunha de bibliotecas, públicas
ou privadas, bancas de revistas e livrarias, as canções que eram tocadas no
alto-falante de Chiquinho tornaram-se, pelo menos para mim, a radiação de
um corpo negro / Apontando pra a expansão do Universo, como diz Caetano
Veloso (1997). 9 Foram elas que lançaram mundos na minha imaginação e me
ajudaram a transpor os limites impostos pelas condições econômicas em que
vivíamos. Os versos cantados pelas vozes dos grandes intérpretes
mobilizaram-me e me fizeram romper tratados, trair ritos, construir outros
horizontes e inventar mares e cais. Como diz Maria Rita Kehl (2011, p.), “as
canções me salvaram de ficar fora do mundo”.
Mas, então, o que são canções de alto-falante? Inicio ressaltando não
se tratar, apenas, daquelas que costumamos chamar de “brega” ou algo
parecido, nem, tampouco, as que colocamos para tocar em nossos aparelhos
de som, deliberadamente, com o intuito de nos deleitarmos. Trata-se de
canções que saem do casulo (o alto-falante) e, involuntariamente, pousam,
como borboletas, em nossos ouvidos, desnudando uma demanda afetiva e

9

Livros. Autoria e gravação de Caetano Veloso. CD Livro, 1997.
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reverberando em nossas histórias pessoais e de gerações inteiras, seja pela
sua repetição ou pela força melódico-poética que possuem, independente do
estilo, da forma e do gênero. Embora, a princípio, possam ser entendidas
como mera manifestação artística, como forma de entretenimento, as canções
de alto-falante trazem em si potências que ajudam a configurar imaginários,
formando “um mosaico de signos” que pode representar o sujeito ouvinte. 10
O que sai do alto-falante, por sua vez, leva-me a pensar em um estado
de suspensão da realidade, sugerido pelo termo “alto”. Lopes (2013) destaca
que a ideia de suspensão não pode ser confundida com a de alienação, uma
vez que aquela, diferente dessa última, “[...] não negligencia a realidade, não
subtrai o poder de crítica e da visão. Pelo contrário, é um estado propício à
leitura mais atenta das ruas e das cidades”. Portanto, as canções de altofalante não ficam apenas no campo fruição, mas fruição e algo mais.
Acrescento, ainda, a potência da canção como dispositivo. Giorgio
Agamben (2009, p.41) divide a existência em duas classes: uma, os seres
viventes; outra, os dispositivos. Entre as duas, como terceiro, estão os
sujeitos. Sujeitos, na lógica do filósofo italiano, seriam o que resulta da relação
entre as duas respectivas classes. Indo além da filologia foucaultiana,
Agamben chama de dispositivo “[...] qualquer coisa que tenha de algum modo
a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar
e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres
viventes”. (AGAMBEN, 2009, p.40). Nesse sentido, embora reconheça a
dimensão do conceito, acredito que as canções podem assumir o estatuto de
“dispositivo”, uma vez que ao interagir com o vivente provocam processos de
subjetivações.
10

Ao discutir a potência das canções de amor, Rossi (2003) afirma: “A linhagem da linguagem
das canções, através de sua performance, se la(n)ça aos nossos sentidos, porque fala
justamente daquilo que o desejo humano mais procura: o tenso arco da demanda amorosa
dirigida ao Outro”. (ROSSI, 2003, p.20).
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No interior dos ateliês a canção não é entendida, apenas, como um
registro de momento, mas como um dispositivo capaz de levar o sujeito a
“construir um painel rico e bastante diversificado sobre ele próprio”, como
disse Davi, um dos participantes dos ateliês. O trabalho com a canção,
embora vista como uma atividade lúdica, é potente, uma vez que a arte
produz uma mobilização das emoções. Em outras palavras, as canções
disparam uma narrativa e essa, por sua vez, torna-se “o lugar no qual o
indivíduo toma forma, no qual ele elabora e experimenta a história da sua
vida”. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.56).
Sintetizando, essa experiência formativa, denominada Ateliês de
Performance Biográfica pelas Canções, ampara-se em alguns princípios. São
eles: 1) o espaço biográfico não é mais “jardim das delícias confessionais” que
privilegia inclinações narcísicas, como diz Ana Cristina Chiara (CHIARA, 2007,
p.169), mas sim um campo em que se exercitam a construção e reconstrução
de si e do outro. 2) Há, na narrativa, a “qualidade de possibilitar a
autocompreensão, o conhecimento de si, àquele que narra sua trajetória”
(ABRAHÃO, 2004, p.203). 3) As canções têm uma potência que, na interação
com os viventes, faz disparar processos de subjetivações. 4) Ler-se é cuidarse.

O APORTE TEÓRICO
Para o desenvolvimento dessa proposta, no que diz respeito ao amparo
teórico da metodologia proposta e ao atendimento dos princípios acima
mencionados, parto da lógica freiriana de que a compreensão de um texto
qualquer passa, necessariamente, pelas relações entre texto e contexto. Ou
seja, ao buscar entender porque determinada música marcou a vida de um
sujeito não me basta, simplesmente, associar um ou outro verso da canção à
história narrada, mas possibilitar uma articulação potente entre “leitura de
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mundo” e “leitura da palavra”, ensinada por Paulo Freire, para que essa
história possa ser reescrita, ressignificada, transformada, através de uma
prática consciente. Esse é o primeiro porto seguro onde amparo a proposta
metodológica aqui apresentada.
Os estudos do pensamento de Paulo Freire, por sua vez, levaram-me
às abordagens (auto)biográficas, mais especificamente aos trabalhos de
Christine Delory-Momberger, pois os processos de significação da experiência
do sujeito, no ato de ler a si, o mundo e a palavra, são relevantes nas obras
desses dois autores. Em Pesquisa biográfica em Educação: orientações e
territórios, por exemplo, a autora francesa defende que o percurso de vida
implica na formação, uma vez que “[...] todo aprendizado está inserido numa
trajetória individual na qual ele encontra sua forma e seu sentido em relação a
um conjunto de habilidades e de competências articuladas numa biografia”.
(DELORY-MOMBERGER, 2008b, p.19).
Outro aspecto estruturante para a metodologia desenvolvida nos
ateliês, destacado por Delory-Momberger (2008), diz respeito à importância
dos saberes subjetivos e não formalizados. Segundo a autora, é preciso
reconhecê-los, pois são eles “que os indivíduos utilizam na experiência de sua
vida, nas suas relações sociais, na sua atividade profissional” (DELORYMOMBERGER, 2008:94-95). Normalmente desprezados nas instituições
formais de educação, em grande medida, esses saberes subjetivos e não
formalizados são compreendidos dentro dos ateliês como referenciais
sustentadores das nossas leituras. Portanto, é no pensamento dessa autora
que construo o segundo porto seguro teórico dos ateliês.
Por fim, os frutos da minha experiência terapêutica, amparada na
perspectiva junguiana, ajudam-me a formar o meu terceiro porto. É importante
destacar que os frutos dessa experiência não são, eminentemente, teóricos.
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Um deles é a compreensão de que nos espaços terapêuticos não cabe o
enrijecimento teórico. Ao contrário, são espaços de aprendizagens e
construções constantes, de aquisição permanente de conhecimentos e de
insights, tanto para o paciente como para o terapeuta. Como diz Roberto
Gambini (2008, p.141),
Na minha concepção de terapia, não se trabalha com
um conhecimento fixo, imutável e testado. É um
posicionamento, é um eterno exame de hipóteses em
busca dos desenvolvimentos, uma atenção dirigida ao
que vai acontecendo na vida das pessoas, e na minha
própria.

Embora não se trate de uma psicoterapia, como dito logo no início
deste artigo, essa compreensão é bastante significativa para o trabalho
desenvolvido nos ateliês, por mim coordenados. Como trabalho com grupos e
assumo o caráter terapêutico dos ateliês, a visão junguiana me ajudou a
acreditar que o caminho teórico fixo, imutável e testado pode inibir a produção
de insights. O saber não está, apenas, na cabeça de quem faz a mediação,
embora possa contribuir; por isso é importante que a intuição, a inteligência
observadora (não se trata, aqui, do intelecto), o coração ou o sentimento
sejam valorizados e venham a se tornarem caminhos para novas percepções,
novos processos de subjetivações.
Portanto, Paulo Freire, Christine Delory-Momberger e a visão terapeuta
junguiana de Roberto Gambini formam os principais portos seguros dessa
metodologia. Neles eu me abasteço, embora faça paradas necessárias ou
voluntárias em outros tantos.

UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA
Aproveito para trazer algumas narrativas, colhidas em um dos ateliês.
Trata-se da experiência desenvolvida com a equipe do Centro Educacional e
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Assessoramento Pedagógico – CEAP 11, em que o objetivo principal era
contribuir para a melhoria das relações humanas dentro da equipe e
apresentar uma metodologia que pudesse servir de referencial para os
projetos de formação de professores. Ressalto que não me proponho
descrever o passo a passo do trabalho realizado na referida entidade, mas
privilegiar, como elemento de discussão e análise, algumas situações que
possam apontar para a capacidade das canções em fornecer dados que
produzam reescritas de si e, também, ilustrar como os ateliês podem gerar
algum impacto nos participantes. Mais um detalhe: os nomes dos
participantes são fictícios.
Inicio pela narrativa de Davi. Segundo ele, a grande importância de
participar dos ateliês não está no simples fato de rememorar situações, mas
sim na possibilidade de compreendê-las e ressignificá-las, principalmente no
exercício da escrita da sua fábula biográfica. E acrescenta:
Você está vivendo, ali, um processo histórico que não se
dá conta do tamanho das consequências que aquela
vivência vai proporcionar na sua vida. Você não tem
ideia
da
dimensão
transformadora
daquela
experiência. É por isso que cada vez que eu paro,
seriamente, para pensar sobre isso, eu me emociono e
choro, porque isso foi, absolutamente, transformador na
minha vida.

Ao destacar que a relação com canção possibilita o sujeito vivenciar
uma experiência única, transformadora, a fala de Davi faz lembrar a música
de Caetano Veloso, quando diz: “Tudo o que ressalta quer me ver chorar”. 12

11

Com sede no Colégio Antonio Vieira, em Salvador-BA, o CEAP é uma entidade sem fins
lucrativos, de utilidade pública, vinculada à Companhia de Jesus, que há mais de vinte anos
desenvolve ações socioeducativas voltadas para o fortalecimento da Educação Básica,
atuando em três linhas de ação: 1) Formação de professores. 2) Promoção de jovens. 3)
Publicações.
12
Louco por você, autoria e gravação de Caetano Veloso. LP Cinema Transcendental, 1979.
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Ao proporcionar a emoção, a canção parece ressaltar aquilo que estava
escondido, dando nome ao desconhecido e atuando como elo capaz de
conectar pontas soltas, como meio que leva o sujeito a “construir um painel
rico e bastante diversificado sobre você próprio”, e, quem sabe, poder dizer a
si mesmo, parafraseando Riobaldo em Grandes Sertões: Veredas, “Minha
história, meu regozijo!” 13. A partir desse raciocínio, Davi conclui em forma de
questionamento:
Acho que isso tem uma força mobilizadora para o
sujeito pensar na sua vida, diferente de muitas outras
abordagens. É tão significante, pois a trilha sonora
conta muito dos momentos da vida, as músicas
contam muito e quando você junta a trilha, você
entende a vida. Que outros elementos seriam capazes
de mobilizar, de uma forma até lúdica, leve, mas de
uma forma extremamente potente, que vai ao âmago
do sentido da pessoa?

Outra fala que destaco é a de Cristina. Ela ressalta que, apesar de já
trabalhar com narrativas, encantou-se com a perspectiva de usar as canções
como estratégia para produzir novas escritas de si. Argumenta:
Eu venho estudando muito as narrativas, leio muito
sobre diários, escrevo sobre diários [...]. É algo que venho
construindo, através de várias produções: artigos, textos,
a minha tese, o meu livro, que foi fruto da minha tese, a
partir dos diários. Então, eu nunca vi esse viés a partir
das músicas. Isso me encantou bastante. [...]. Eu me
senti muito bem, do ponto de vista profissional. Do
ponto de vista pessoal, também. Foi muito interessante
me revisitar a partir das músicas que me tocaram. Foi
muito interessante rever a minha vida, trazer a minha
avó que teve um sentido, e tem até hoje, muito grande.
E, assim, fui trazendo toda a minha história de vida a
partir das músicas e de uma forma tão simples, tão
fácil.

13

Cf.: ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
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Ao argumentar que pela música é possível revisitar mais facilmente
cenas significativas da vida de cada participante, Cristina destaca que parte
da sua história estava no campo do esquecimento, mas que, através da
canção, e esse é o ponto que interessa aqui, reconstrói a sua memória.
Portanto, as canções, ao penetrar os sujeitos, acabam ganhando significados
que ultrapassam aqueles imaginados pelo seu autor; que as letras ali escritas,
em que se fala uma voz homônima, são tomadas por sujeitos que se
identificam com as mesmas, validando-as para falar de si. Assim, a canção
acaba sendo uma forma de encontro. Cristina conclui:
Mas, sabe o que é engraçado? Engraçado é que não
lembro. Por isso que estou dizendo, você tocou. Foi uma
formação – eu não sei se você tinha essa intenção – que
eu não esperava que fosse algo tão profunda. Veja, uma
música! Gente, é uma coisa impressionante! Por isso
que eu digo, foi algo inovador.

Cristina parece perceber que a proposta dos ateliês visava, para além
da formação, possibilitar a inserção de todas aquelas vozes como legítimas,
através de depoimentos, de encontros e de uma partilha musical. Tanto é que
ao se impressionar com a força das canções (“Veja, uma música! Gente, é
uma coisa impressionante!”), semelhante a outros colegas, ela reforça a ideia
de que o trabalho com a música suaviza a liberação das questões e possibilita
ao sujeito reconstruir e ressignificar memórias silenciadas e, assim, fazer-se
na história do seu grupo, da sua nação. Quem sabe aí não esteja o “algo
inovador” a que se refere a narradora?
Rute, outra participante do processo, também comunga com os
aspectos acima destacados, argumentando que, de certa forma, foi
surpreendida pela potência das canções, uma vez que essas lhe levaram a
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rememorar coisas que havia esquecido, mas, principalmente, por terem lhe
despertado o desejo de romper limites. E conclui:
Através das canções, fui buscar coisas boas que eu
tinha esquecido e também foi despertado o espírito de
querer fazer mais, de ser desafiada e tentar ultrapassar
o limite que me foi imposto. Esse espírito estava
adormecido. Nesse sentido, me senti libertada. Foi
libertador, também, dizer aos meus colegas quem eu
sou.

Ao revelar que se sentiu libertada, por dizer aos colegas “quem eu sou”,
Rute reafirma o propósito de inserção das diferentes vozes, já discutido na
fala de Cristina. Tendo em vista o painel de argumentos que emerge nas
narrativas, vale destacar mais uma: a de Clara. Para ela, construir a trilha
sonora da sua história foi algo revelador, mesmo tendo feito terapia durante
muitos anos. E acrescenta: “Na verdade, não tenho dificuldades para falar
sobre minhas questões, mas acho que a música foi uma forma suave de você
trazer todas essas coisas”. Seguindo esse mesmo raciocínio, Maria defende
que pela canção é mais fácil traduzir-se. “Para falar de mim, preciso de um
instrumento. E a música foi um instrumento super bacana, de tradução
mesmo daquilo que se sente”, argumenta.
Por fim, quero ressaltar que os diversos testemunhos dialogam, de
certa maneira, com alguns dos autores que contribuíram com este trabalho.
Nas falas da Cristina, da Rute e do próprio Davi, por exemplo, a canção
aparece como disparadora de um desejo, ou seja, assume o estatuto de
dispositivo. Ao analisar cada uma das narrativas, arrisco-me a dizer que as
canções nos beijam, invadindo a nossa intimidade e abrindo caminho para
novas leituras e outras escritas de si.
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A CADA DIA UM BOCADO DE HISTÓRIA
Muito embora o mosaico de vozes acima me pareça suficiente para
ratificar a potência das canções em produzir performances biográficas, quero
ampliá-lo trazendo narrativas sobre o impacto do trabalho na instituição citada,
em que realizamos um dos ateliês. Quanto a esse ponto, a maioria dos
membros da equipe parece mais cautelosa. Regina afirma que o grupo estava
em um momento de muita fragilidade. Diz ela: “[...] as pessoas estavam em
um momento de muito cuidado, todos falando em monossílabo para o outro
não interpretar que era pessoal”. Mas, conclui dizendo que os ateliês
possibilitaram uma abertura para o acolhimento. “Acho que houve uma
partilha, mesmo”, garante.
A fala de Regina reitera uma das intenções dos ateliês: mostrar que ali,
para além do trabalhador, há sujeitos com muitas histórias de vida guardadas.
Ou seja, as vozes silenciadas são trazidas ao público pelas canções,
partilhando diferenças, potencialidades e experiências. A reflexão de Cristina,
também, vai nessa direção. Diz ela: “Eu acho que a importância dos ateliês foi
de as pessoas perceberem as suas diferenças. Mas, também, saber: eu tenho
potencialidades, mas o outro também tem”. Ao dialogar com a fala da colega,
Cristina explicita o que interessa para esse trabalho: ao partilhar canções e
histórias os sujeitos se percebem e passam a construir outras subjetividades.
Corroborando com as falas anteriores, Clara afirma: “O que favorece é
o fato de você conhecer um pouco mais o outro e ter um pouco mais de
compaixão ou de benevolência em algumas situações. E isso aconteceu”. A
sua afirmação parece sugerir que pelas canções é possível se produzir
deslocamentos de imagens fixas sobre o outro, trazer histórias que não eram
reveladas, reconstruir significados. Aquele sujeito que era só um trabalhador
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aparece numa dimensão muito mais humana, polimorfa. Esse, sem dúvida, é
um dos elementos políticos deste trabalho.
Para fechar este rol de narrativas, trago, mais uma vez, a fala do Davi.
Embora ressalte que não dispõe de muitos elementos para fazer uma
avaliação mais aprofundada, diz não perceber grandes transformações, mas
indícios de mudança, alguns avanços. Com cautela, argumenta:
Acho que o grupo, em algum grau, já se revela um
pouquinho mais tolerante para além do discurso,
porque no discurso todo mundo tem isso muito bem
incorporado. [...]. O trabalho do ateliê é citado em
muitas ações que a gente tem feito aqui. Pra mim, é
um outro indicativo de que aquela ação continua
reverberando nas pessoas.

O que considero de importante na fala do Davi não é a sua percepção
de que o grupo vem se revelando “um pouquinho mais tolerante”, mesmo
porque a tolerância pode ser um meio pelo qual as pessoas se mantenham nas
suas diferenças. O que mais interessa aqui é saber que a ação continua. Se a
instituição abriga muitas histórias, não dá para que todas sejam contadas em
um só trabalho. Ainda que seja a de uma pessoa, apenas. Daí a grande notícia:
a ação continua reverberando, conforme argumenta Davi.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando esse painel avaliativo, penso que no momento em que
vozes se deixam conhecer, assumindo suas narrativas movidas pelas
canções, criam-se possibilidades diversas para que os sujeitos ressignifiquem
suas histórias, ofereçam palavras de amor e de esperança e instiguem
viagens por lugares tão conhecidos e, ao mesmo tempo, tão estranhos, numa
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partilha de encontros. É daí que podem surgir novos processos de
subjetividades.
Arrisco-me, também, a dizer que os ateliês de performances
biográficas, através do delírio combinatório entre narrativas e canções,
possibilitam leituras diversas sobre si e sobre o outro, colocando os sujeitos
participantes em um outro lugar. Portanto, narrar-se é ler-se, é assumir o
poder-saber de definir as bases da própria formação, dos próprios projetos de
vida. E ler-se é cuidar-se. Utilizando-me das palavras de Paulo Leminski,
concluo: “Fábulas, canções, que seria de nós sem essas misteriosas
entidades?” (LEMINSKI. 2004:13).
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CONSIDERAÇÕES DO EDITOR
Os próximos 04 textos referem-se a reflexões apresentadas por
pesquisadores e promotores de leitura nos Painéis que fizeram parte do II
Simpósio Internacional de Leitura, ocorrido na PUC-Rio em outubro/2017.
Fazemos essas considerações uma vez que estão distanciados dos
demais que compõem este e-book pelo tipo de apresentação a que
propuseram, ou seja, a participação do respectivo autor em um painel onde
pudesse apresentar ao público suas reflexões, provocando o debate com
aquele. Contém, portanto, desde dados coletados em pesquisa, avaliações
especializadas e relatos de fatos e ações, até o compartilhamento de
experiências pessoais.
Oferecem, porém, de informações relevantes aos que se dedicam à
pesquisa sobre a leitura e à sua promoção. Por isso, a decisão do iiLer em
publicá-los, ainda que esta notificação se mostrasse necessária de modo a
não causar estranhamento ao leitor que, certamente, perceberá a mudança
em

relação

aos

primeiros.
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V ERA TEIXEIRA DE A GUIAR 1
A não leitura parece fazer parte do DNA brasileiro. Já no século XVI, a
Coroa Portuguesa, ao providenciar a ocupação das terras em que aporta
Pedro Álvares Cabral, trata de enviar para cá os degredados de que precisa
se desfazer. Aos poucos, aventureiros começam a descobrir riquezas
extrativas do Novo Continente e a carregar para a matriz tudo o que se possa
transformar em capital econômico. Não há interesse em fixação e, tampouco,
em transplante da cultura europeia para o outro lado do Atlântico. No entanto,
com a chegada em 1549 de Tomé de Souza, primeiro Governador Geral da
Colônia, faz-se mister dar início ao processo de catequização dos índios e à
atividade educacional, isto é, à imposição religiosa e linguística aos habitantes
autóctones. Tal movimento se dá como forma de submissão e não de
agregação, o que significa, já na origem da educação brasileira, uma distinção
de classes: aos selvagens, apenas os conhecimentos necessários para a
obediência aos dominadores. Com o comércio de escravos africanos, desde o
século XIV (embora não se tenha a data exata) o modelo fortifica-se e, à
medida que a população aumenta, torna-se hegemônico, persistindo até hoje.

1
Doutora em Letras, área de concentração em Teoria da Literatura, Professora Titular
aposentada da PUCRS, onde lecionou, nos níveis de Graduação, Especialização, Mestrado e
Doutorado, as disciplinas de Leitura de Autores Brasileiros, Sociologia da Leitura, Literatura
Infantil e Construções Simbólicas, Literatura Juvenil, Arte e Sistema Cultural e Literatura e
Ensino.
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Por isso, tem toda a razão o antropólogo Darcy Ribeiro, quando afirma
que o fracasso da educação brasileira é um sucesso em planejado e explica:

E por isso é que eu não concordo com aqueles que,
olhando a educação desde outra perspectiva, falam de
fracasso brasileiro no esforço por universalizar o ensino.
Eu acho que não houve fracasso algum nessa matéria,
mesmo porque o principal requisito de sobrevivência e
de hegemonia da classe dominante que temos era
precisamente manter o povo chucro. Um povo chucro,
neste mundo que generaliza tonta e alegremente a
educação, é, sem dúvida, fenomenal. Mantido
ignorante, ele não estará capacitado a eleger seus
dirigentes com riscos inadmissíveis de populismo
demagógico. Perpetua-se, em consequência, a sábia
tutela que a elite educada, ilustrada, elegante, bonita,
exerce paternalmente sobre as massas ignaras
(RIBEIRO, 2015: 24-25).

Em 1964, quando faço vestibular para o curso de Letras, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a redação tem como tema o
processo de alfabetização. Lembro muito bem do meu texto, com as seguintes
ideias encadeadas: a importância da democracia para a construção de um
país com justiça social, a obrigatoriedade da participação de todos os
cidadãos, a exigência do conhecimento da realidade para a formação do
senso crítico, a necessidade de alfabetização para o domínio da cultura
letrada e, consequentemente, o desenvolvimento da democracia com a
colaboração de todos. Certamente, essa é a pauta das escolas de formação
de professores, com uma linguagem que se mantém até os dias atuais. Mais
de 50 anos se passam e nada muda. Em outras palavras, o discurso sobre a
educação e a leitura permanece o mesmo, enquanto as orientações
curriculares se tornam cada vez mais tênues no que se refere a todas as
áreas do conhecimento. As reformas de ensino que se sucedem servem ao
esvaziamento de conteúdo, métodos de abordagem e atendimento à
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formação das novas gerações com vistas à efetiva atuação social. Michael
Apple faz, apropriadamente, as seguintes indagações quando relaciona
ideologia e currículo:

Aqui, a ação básica implica problematizar as formas de
currículo encontradas nas escolas, de maneira que se
possa desmascarar seu conteúdo ideológico latente. É
preciso levar muito a sério as questões acerca da
tradição seletiva, como as seguintes: A quem pertence
esse conhecimento? Quem o selecionou? Por que é
organizado e transmitido dessa forma? E para esse
grupo determinado? O mero ato de formular essas
questões não basta, no entanto. É também necessário
que se procure vincular essas investigações a
concepções diversas de poder social e econômico e de
ideologias. Desse modo, pode ter início uma apreciação
mais concreta das ligações entre o poder econômico e
político e o conhecimento que é tornado acessível (e o
que não é tornado acessível) aos estudantes (APPLE,
1982: 16-17).

As respostas a essas questões levam a concluir que a escola se
estrutura de modo excludente, pois, ao privilegiar conteúdos atinentes às
classes urbanas e abastadas, tanto no que se refere a disciplinas oferecidas,
quanto a horários, ritmos de estudo, férias e atividades em geral, afastam a
grande maioria dos estudantes, que não se sente ali representada. Haja vista,
por exemplo, a falta de espaço para as manifestações culturais das periferias,
das zonas rurais, dos grupos diferenciados. O saldo final é o fracasso e a
consequente evasão escolar. Não por acaso, apenas “53% dos adolescentes
com 15 anos de idade frequentavam o Ensino Médio no Brasil em 2015,
contra percentual de mais de 90% nos países membros da Organização para
a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE)” (Jornal Zero Hora,
2017). A reportagem citada reproduz os dados da OCDE, que acentuam a
situação desfavorável do Brasil no cômputo da educação, quer no que se
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refere à matrícula, quer ao nível etário dos alunos. Por sua vez, o Censo
Escolar de 2015 acusa cerca de três milhões de alunos fora da escola, entre
quatro e dezessete anos (INEP). Certamente, as causas desse insucesso
podem ser encontradas na estrutura do sistema de ensino, quanto a
valorização profissional, adequação de diretrizes pedagógicas, qualidade de
espaços e materiais didáticos, diagnóstico de necessidades e interesses de
crianças e jovens.
O ingresso no mundo letrado dá-se bem antes da alfabetização. Ele se
inicia com o contato com os objetos culturais relevantes para o mundo em que
a criança vive. Como ensina Paulo Freire (1982), antes de ler o texto escrito, o
sujeito lê o mundo, descobre significados e estabelece relações entre eles. Ao
chegar a tais operações, ele está dominando a instância do simbólico e,
portanto, apto a decodificar a escrita como matéria portadora de sentidos. É o
momento de cumprir o círculo hermenêutico da leitura, como ensina Paul
Ricoeur (1976), em suas três fases: compreensão, interpretação e
apropriação. De posse do livro, o leitor vai compreendê-lo, a partir de
hipóteses que formula sobre ele, verificando em que medida o texto atende ou
contraria suas convicções iniciais (motivadas por comentários de outros
leitores, pela capa, pelas ilustrações, pelo tema, por exemplo), estabelecendo,
assim, um primeiro diálogo. A seguir, é o momento de interpretar o conteúdo
lido, na medida em que coteja suas ideias com as encontradas na obra, o que
provoca um exercício de amadurecimento, seja por se deparar com outra
visão de mundo e aceitá-la, seja por precisar desenvolver argumentos que a
refutem, no todo ou em parte. Por último, o sujeito apropria-se do texto,
integrando elementos ali contidos ao seu modo de ser e viver. O círculo fechase na medida em que o leitor se lê, isto é, descobre que é capaz de descobrir,
e esse é o maior prazer do ato de ler.
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A leitura assim praticada é, seguramente, tanto mais permanente
quanto mais tempo o aluno frequentar a escola. Muitas pesquisas, entre elas
as citadas por Bamberger (1977), confirmam que o período de escolaridade
está em relação direta com a permanência do hábito de leitura. O que
acontece, no entanto, é que, malgrado as diretrizes e normas oficiais,
reguladas periodicamente, não há uma política clara e eficaz de leitura no
Brasil que, uma vez posta em prática, tenha sua continuidade garantida. O
Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), instituído pelos Ministérios da
Cultura e da Educação, em 2006, assim se apresenta:
As diretrizes para uma política pública voltada à leitura
e ao livro no Brasil (e, em particular, à biblioteca e à
formação de mediadores), apresentadas neste Plano,
levam em conta o papel de destaque que essas
instâncias assumem no desenvolvimento social e da
cidadania e nas transformações necessárias da
sociedade para a construção de um projeto de nação
com uma organização social mais justa. Elas têm por
base a necessidade de formar uma sociedade leitora
como condição essencial e decisiva para promover a
inclusão social de milhões de brasileiros no que diz
respeito a bens, serviços e cultura, garantindo-lhes uma
vida digna e a estruturação de um país
economicamente viável.
Quatro eixos orientam a organização do Plano:
EIXO 1 - Democratização do acesso
EIXO 2 - Fomento à leitura e à formação de mediadores
EIXO 3 - Valorização institucional
incremento de seu valor simbólico

da

leitura

e

EIXO 4 - Desenvolvimento da economia do livro
Pretende-se conferir a este Plano a dimensão de uma
Política de Estado, de natureza abrangente, que possa
nortear, de forma orgânica, políticas, programas,
projetos e ações continuadas desenvolvidos no âmbito
de ministérios – em particular os da Cultura e da
Educação –, governos estaduais e municipais, empresas
públicas e privadas, organizações da sociedade e, em
especial, todos os setores interessados no tema.
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A sucessão de Portarias que, daquela data até hoje, orientam a
implementação do PNLL em estados e municípios e a constituição de
Conselhos Diretivos não têm sido capazes de apresentar resultados práticos
das metas traçadas. A mesma situação é confirmada pelo balanço dos
projetos de leitura levados a cabo no País nos últimos 50 anos, considerando
como marcos determinantes fatos como o surgimento da Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil, a criação dos cursos de pós-gradução com a
inclusão da Literatura Infantil e Juvenil entre suas disciplinas e a organização
de inúmeros eventos para visibilidade da literatura destinada à infância e à
juventude (além, é claro, do grande crescimento da produção e do comércio
do livro). O que avulta, em todos os casos, é a presença de ações isoladas,
dependentes de atores que, por períodos determinados, exercem / exerceram
funções decisórias em órgãos federais, estaduais ou municipais – públicos ou
privados. Nessas situações, a vigência dos projetos em questão depende
sempre da permanência do gestor no cargo, o que denota a falta de política
de leitura referida. A título de comprovação do que está sendo afirmado,
abaixo segue um elenco de ações realizadas e/ou em realização, que se
desenvolvem nos mais diferentes espaços:
•

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), citada
anteriormente, que desde 1968 congrega esforços em torno da
produção literária para crianças e jovens, promovendo eventos e
concursos, distribuindo prêmios em 18 categorias, mantendo uma
biblioteca atuante e representando o Brasil no International Board on
Books for Young People (IBBY);

•

Jornada Nacional da Literatura, que acontece desde 1981, promovida
pela Universidade de Passo Fundo (UPF), mobilizando durante uma
semana um público de milhares de pessoas, entre alunos de todas as
idades, professores, bibliotecários e interessados em geral, todos
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motivados pelas promoções de leitura que acontecem durante o ano
letivo e culminam na ocasião;
•

Associação de Professores de Língua e Literatura de São Paulo (APLLSP) e Associação de Professores de Língua e Literatura do Rio Grande
do Sul (APLL-RS), criadas também na década de 1980, com intenção
de oferecer um palco de debates sobre o ensino da área e qualificação
profissional;

•

Associação Internacional de Leitura – Conselho Brasil Sul (ALBS),
seção brasileira do International Reading Association (IRA), fundada em
1984, voltada à atualização e à discussão das questões de leitura, com
vistas a uma abertura internacional;

•

Projeto Salas de Leitura, criado em 1988, sob a chancela do Ministério
da Educação, com o objetivo de fazer dos professores verdadeiros
mediadores de leitura, dispondo de um acervo literário em sala de aula
para possibilitar a vivência cotidiana da leitura literária;

•

Leia Brasil, programa de leitura mantido pela Petrobrás, desde 1991,
com o objetivo de incentivar a leitura, através da distribuição de livros e
qualificação de professores, valendo-se de atividades prazerosas com
encontros com escritores, relações com as outras artes e eventos
vários;

•

Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), criado em 1992,
sob a responsabilidade do Ministério da Cultura, com a finalidade de
contribuir para a ampliação do direito à leitura para todos os cidadãos,
através da facilitação de acesso ao livro e à oferta de práticas leitoras
em que diferentes linguagens interajam, acentuando, assim, o caráter
social do projeto;

•

Projeto Pró-Leitura na Formação do Professor, criado também 1992, no
âmbito do Acordo de Cooperação Educacional Brasil-França, com a

141

PARA VENCER A NÃO LEITURA

finalidade de estabelecer uma política nacional de leitura, através de
ações solidárias entre os dois países, com propósitos de circulação de
informações para a qualificação dos professores, organização de
centros de formação pedagógica e dinamização de bibliotecas;
•

Paixão de Ler, lançado em 1993, movimento de dimensão nacional, que
tem a participação da Academia Brasileira de Letras e por finalidade a
mobilização de toda a sociedade para a magia da leitura, através de
visitas, debates e atividades lúdicas;

•

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde
1997 pelo Ministério de Educação com “objetivo de promover o acesso
à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da
distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de
referência”, segundo o site que ainda mantém, apesar de estar
desativado (ainda que parcialmente) desde 2014;

•

PUC-RIO Cátedra UNESCO de Leitura, inaugurada em 2006 para
acolher projetos de pesquisa, organização de eventos, biblioteca e a
Rede de Estudos Avançados em Leitura (RELER), com objetivo de
funcionar como um centro de referências em leitura de múltiplas
linguagens, apropriado ao debate e à divulgação do tema nos
ambientes educacionais e sociais mais amplos, através de práticas
leitoras as mais variadas;

•

Barca dos Livros, inaugurada em 2007, biblioteca comunitária sediada
na Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC), referência na área do
livro literário por sua atuação em desenvolvimento de programas de
incentivo à leitura;

•

Serviço Social do Comércio (SESC), entidade fundada em 1946, com o
objetivo de oferecer diferentes atividades sociais e culturais para seus
associados, estendendo seus benefícios a outros segmentos, como o
da leitura, em que atua nas últimas décadas, no sentido de qualificar
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professores e mediadores em geral, para a formação de novas
gerações;
•

Bienais e/ou Feiras do Livro, espalhadas por todo o País, preocupadas
com a ativação da cadeia do livro em geral, reunindo escritores,
editores, gráficos, ilustradores, livreiros, consumidores e todos aqueles
que contribuem para a formação de uma sociedade leitora;

•

Universidades públicas e privadas, que mantêm centros de estudos e
grupos de pesquisa, no intento de produzir novos conhecimentos sobre
o livro e a leitura e compartilhar seus resultados em eventos
acadêmicos ou abertos à sociedade em geral, muitas vezes destinados
à formação continuada de professores, bibliotecários e outros
mediadores, em parecerias com escolas e órgãos públicos e privados,
quando possível.
Estão aqui arroladas, a título de exemplificão, algumas iniciativas que

lutam contra a não leitura no País. Muitas acontecem em todo território
nacional, e graças a elas, as consequências do descaso oficial não são
maiores. Se não há o comprometimento político, estruturado e orgânico, a
sociedade vem providenciando meios para sanar as falhas que o
analfabetismo e o iletramento geram através dos tempos. A boa notícia é a de
que essas intervenções, de segmentos vários, momentâneas ou mais
permanentes, geram impacto e, sobretudo, deixam sementes, que passam a
germinar em outros solos, produzindo novos frutos. A experiência do último
meio século (mais ou menos de 1970 até hoje) tem provado que há um
encadeamento de forças, que vai multiplicando modelos, corrigindo erros e
reforçando acertos, adaptando-se ao perfil de cada realidade atendida. Há luz
no fim do túnel!
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MULHERES CORALINAS:
UMA EXPERIÊNCIA DE EMANCIPAÇÃO
EBE MARIA DE L IMA SIQUEIRA 1
Todas as vidas dentro de mim:
Na minha vida –
A vida mera das obscuras.
Cora Coralina

Minha participação neste painel que se propõe a discutir “Quanto custa
um país que lê” é para tratar da experiência que tive com o projeto Mulheres
Coralinas. O tema que nos aproxima nessa manhã, juntamente com o seu
contrário “Quanto custa um Brasil que não lê”, tem sido uma preocupação
permanente da Cátedra Unesco de Leitura – PUC Rio. Lembro-me que tive a
oportunidade, em 2013, de acompanhar a Professora Eliana Yunes a uma
audiência no Palácio da Alvorada, com o então ministro Gilberto Carvalho,
para tratar desse assunto. Mas evidentemente que não logramos sucesso
embora a professora Eliana Yunes tenha conseguido, como sempre faz,
sensibilizar o Ministro. Contudo, sabemos que é preciso mais que
sensibilização para que mudanças ocorram e de lá para cá, uma sombra
parece vir enevoando as mentalidades nacionais, que tomaram de assalto o
poder em nosso país.
Como colaboradora na Secretaria Municipal de Cultura de Goiás, ainda
no ano de 2013, dividi a tarefa de criar e coordenar o projeto “Mulheres
1

Professora da Universidade Estadual de Goiás, membro da RELER.
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Coralinas”, que contemplou a capacitação de 150 mulheres em diferentes
áreas de saberes e com especial destaque para o universo cultural da Cidade
de Goiás. Tomamos como motivo condutor do projeto a obra da poetisa Cora
Coralina. Compreendemos que essa seria a grande oportunidade de
rompermos com os preconceitos que impediam a fruição da poesia de Cora
Coralina entre os vilaboenses, que estavam fora das cercanias do Centro
Histórico de Vila Boa de Goiás.
Durante dois anos foram oferecidas oficinas em diferentes áreas dos
saberes das mãos, além de disciplinas contemplando Educação Patrimonial,
Leis de Proteção à Mulher, Segurança no trabalho, Associativismo, dentre
outras. Diferentes profissionais foram selecionados para ministrar as oficinas
em módulos semanais e também tivemos momentos de capacitação intensiva
com a realização de Seminários. As mulheres também tiveram a oportunidade
de participar de exposições e feiras com os produtos por elas confeccionados,
oportunizando a experiência de venda coletiva.
Reconheço agora, ao término dessa jornada, que os efeitos gerados
em mim e nas demais integrantes desse projeto, ultrapassam as expectativas
que estabelecemos no momento em que ele foi criado. O convívio com as
mulheres no papel de mediadora de leitura não só da obra mas também da
vida da poetisa me fez despertar para a necessidade de buscar o
reconhecimento

e

a

igualdade

de

oportunidades

para

as

minhas

companheiras de projeto. Nesse sentido, retomo aqui a chamada de uma
reportagem publicada no dia 03 de março de 2016, que contribui para a
discussão aqui proposta: “Mais de 500 milhões de mulheres adultas em todo o
mundo não sabem ler e escrever”. 1

1

A reportagem foi publicada no Religión Digital em 03-03-2016. A tradução é do CEPAT
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Este enunciado nos oportuniza inúmeras reflexões. Em primeiro lugar,
temos clareza de que a cultura da escrita não é a única nem a mais
importante em uma sociedade. Essas mulheres que não sabem ler no sentido
que implica a decodificação de códigos, que passaram pelo processo da
alfabetização, sabem, com toda certeza, ler o mundo que está ao redor de
todas elas, inclusive para que se mantenham vivas. Portanto, o aforismo que
diz que um país é feito de homens e livros não pode colocar na sombra todo
um saber que vem das culturas orais e que independe de códigos escritos.
Feita essa ressalva, voltemos ao enunciado. O que a reportagem nos diz é
que a realidade de viver na condição de analfabetas ou de semianalfabetas
não é algo que as pessoas escolhem, mas é o resultado de um conjunto de
práticas culturais, sociais e políticas que, na maioria das vezes, minimiza a
necessidade da prática da escrita e da leitura para o gênero feminino ainda
nos dias atuais. Conforme Edward Palmer Thompson (1987, p. 9), “Os
condicionamentos econômicos, sociais, políticos e culturais determinam os
níveis de consciência de gênero, possíveis em determinado momento na
história”. Isso é o que podemos comprovar lendo o poema inédito de Cora
Coralina:
Minha bisavó dizia
que eu era cabecinha de ouro
que fazia pena ser mulher
que esse dão podia me deitar a perder
e de pouco ou nada me valer.
Minha bisavó dizia
que eu tinha boa leitura
e era inteligente.
Tinha mão de letra tão certa,
tão bonita
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que até parecia manuscrito (arquivo do Museu Casa de
Cora Coralina)

A inteligência vislumbrada na jovem Aninha é lamentada pela avó, que
sabia bem que para desempenhar o papel de mulher recatada e do lar, única
alternativa esperada para as mulheres do século XIX, o dom de ser cabecinha
de ouro pouco ou nada lhe valeria e, pior ainda, poderia lhe deitar a perder.
Mas a história de vida da desajeitada Aninha vai nos confirmar que foi
exatamente graças a sua inteligência e a sua capacidade de boa leitora que
ela não foi engolida pelo sistema patriarcal de seu tempo. Mas é imperativo
que pensando no público que compõe o coletivo formado pelas Mulheres
Coralinas eu destaque um aspecto significativo do perfil da poetisa. Mesmo
tendo recebido importantes láureas do mundo intelectual, graças à força de
sua poesia, a poetisa vai chamar nossa atenção no poema “Nunca estive
cansada” para aquilo que ela considera sua “glória maior”: “Fiz doces durante
14 anos seguidos. / Ganhei o dinheiro necessário. / Tinha compromissos e
não tinha recursos. / Fiz um nome bonito de doceira, minha glória maior.”
(2001, VC p.49) Cora Coralina se considerava mais doceira e cozinheira do
que escritora e sua glória vinha desse ofício que lhe garantiu a dignidade e a
sobrevivência. Com esses versos, ela nos confirma que a inteligência pode têla levado à condição de escritora, mas que foi a sabedoria que a fez
compreender que “a vida é boa. (E que) Saber viver é dar maior dignidade ao
trabalho. / Fazer bem feito tudo o que houver de ser feito. / Seja bordar um
painel com fios de seda ou lavar / uma panela coscorenta. Todo trabalho é
digno de ser bem feito.” (CORALINA, 2001, p. 166)
Foi pelo viés do trabalho e do empreendedorismo que fizemos a
aproximação entre Cora Coralina e as mulheres do projeto. Apresentei a elas
a longa jornada de trabalho que contemplou os 45 anos vividos pela poetisa
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fora de Goiás e as dificuldades que encontrou na sua volta. Também
visitamos o Museu Casa de Cora Coralina e vislumbramos juntas os sinais de
humanidade que ainda permanecem nos seus objetos: os tachos, o fogão, a
velha balança, a poltrona, as muletas emudecidas, as sandalinhas ao pé da
cama, vestidos e xales pendurados no cabideiro junto à janela. A máquina
silenciosamente adormecida, os troféus, a beca, os papéis de circunstância,
tudo ali como a suster o tempo em um fio contínuo. Fizemos a leitura do
museu como se faz a leitura de um livro de arte. Pausadamente, sem guias e
sem a preocupação com o tempo do relógio. Descobrimos que Cora Coralina
trabalhou como doceira até os 85 anos e desta atividade é que tirava o seu
sustento.

Depois, veio o tempo de viver a poesia feita em palavras.

Mergulhamos na verdade da poesia e foi quando refletimos sobre os poemas
“Cora Coralina quem é você?”, “Minha Infância freudiana”, “Estas mãos”,
“Semente e fruto”. Passamos pela simbologia do poema “O prato azulpombinho”. Enfrentamos o poema “Mulher da vida”, “Coisas de Goiás: Maria”
e tantos outros, até que chegamos em “Todas as vidas”, poema emblemático
que ajudou cada uma das mulheres a se reconhecerem como únicas e, ao
mesmo tempo, igual a tantas outras.
Então chegou o tempo do encantamento. A poetisa passou a viver no
imaginário dessas mulheres, que incorporaram fragmentos de sua poesia às
peças produzidas com a autorização da Vicência Brêtas Tahan, como
herdeira dos direitos autorais da poesia de sua mãe. A poesia se derramou
em cores e formas nas mãos artesãs das Coralinas. E, mais adiante, sentimos
que algumas queriam além de bordar, tecer e pintar as poesias, queriam
vocalizá-las em voz alta para todos ouvirem. Assim, nasceu o Projeto de
Extensão “Tertúlias Vilaboenses”, dentro da Universidade Estadual de Goiás.
Hoje, as “Vozes Coralinas” se apresentam não só nas dependências da
Universidade, mas também nos cafés, nas casas e escolas dentro e fora de
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Goiás. As mulheres que emprestam suas vozes nessas tertúlias são caboclas,
cozinheiras, lavadeiras, criadeiras, roceiras, proletárias, mulheres da vida,
com vida, e vida que pulsa, mulheres reais irmanadas pela voz solidária de
Cora Coralina, que as multiplica.
Ao término dos dois anos previstos para a execução do projeto ele foi
finalizado com a publicação de um livro e um vídeo, onde registramos as
etapas de desenvolvimento do projeto. E, como havia sido planejado na
elaboração do projeto, criou-se a Associação Mulheres Coralinas com a
finalidade de dar continuidade ao processo de capacitação intelectual e
técnica nas diversas áreas dos saberes das mãos. Para essa etapa, das 150
mulheres inscritas no Projeto permaneceram 71, que tornaram-se associadas.
Para garantir o fortalecimento do grupo, a Associação contou com o apoio da
administração pública, representada pela Prefeita Selma Bastos. É importante
que se diga que a prefeita Selma Bastos foi uma das responsáveis pela
dinamização do Comitê do PROLER na década de 1990 na Cidade de Goiás.
Os efeitos causados na vida das mulheres que integram a Associação,
depois da apropriação e fruição do texto literário, mais especificamente da
poesia de Cora Coralina, estão sendo tema de projetos de pesquisa de alunos
da Graduação, e também da pós-graduação. Vários depoimentos concedidos
pelas Mulheres Coralinas revelam o impacto positivo que estas mulheres
tiveram em suas vidas não só no aspecto financeiro, mas na sua forma de se
verem inseridas na sociedade da qual elas agora se sentem integrantes. Suas
ações passam a ganhar o reconhecimento de grande parcela da população,
que sequer sabia da existência dessas mulheres.
A Associação possui uma loja no imponente prédio do Mercado
Municipal, recentemente revitalizado e hoje visitado como um dos mais
importantes monumentos históricos da Cidade de Goiás. Algumas das
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mulheres já conseguem ter um faturamento mensal significativo. Mas o que
destaca como fator principal é a sua inserção em um grupo em que se sentem
valorizadas, o que para muitas equivale a uma libertação de medicamentos
antidepressivos. Os ganhos, portanto, ultrapassam a questão financeira e
entram na dimensão imaterial que pressupõe o poder simbólico presente na
cultura representada na poesia de Cora Coralina, mas também e sobretudo no
sentimento de pertencimento a uma cidade que é Patrimônio Mundial.
Poderíamos perguntar ao término desse relato quanto custou a
implantação e desenvolvimento dessa experiência emancipadora para 150
mulheres de forma direta e para tantas outras de forma indireta. Diante das
cifras roubadas dos cofres públicos, que tomamos conhecimento pelos
noticiários nos últimos dois anos, podemos dizer que custou uma ninharia, ou
melhor, podemos dizer que não custou mais que a vontade política de uma
administradora que leva a sério a sua função como gestora do dinheiro
público.
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LEITURA
MUITO ALÉM DE UM HÁBITO, UMA ATITUDE DE VIDA
“QUANTO VALE O BRASIL QUE LÊ”
F RANCISCO GOMES DE MATOS 1
O sábio à beira do lago de águas límpidas, embevecido
pelo
cântico dos passarinhos, contemplava as
nuvens brancas no céu de azul pacificante.
Transformadas pelo vento suave as nuvens ganhavam
desenhos variados que estimulavam sua imaginação e
refrescavam seu espírito. Respondendo a pergunta do
discípulo, que o acompanhava, até então em silêncio,
respondeu:- não, não estou rezando, mas de certa
maneira sim, estou fazendo meu exercício diário de
leitura.

QUANTO VALE O BRASIL QUE LÊ?
O Brasil é um país privilegiado, precisa apenas de oxigenação na
mente e no coração e radical reciclagem nas lideranças e nas estratégias de
governo.

Imagine um presidente que promova encontro com os
seus ministros, entregue um livro e diga, “agora vamos
ler juntos e tirar nossas conclusões”. Reforce sua
imaginação e pense ser esse livro o “Pequeno Príncipe”,
de Saint Exupéry.
Tenho certeza que o Brasil não seria mais o mesmo!
1

Consultor corporativo, Membro da Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara da
UFPE e membro do Conselho de Desenvolvimento da PUC-Rio.
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Precisamos

de

delicadeza

de

alma,

firmeza

de

convicções

democráticas e coragem e ética em empreender. A leitura da Vida está na
expansão do espírito e vai além do formal.
Leitura é o primeiro passo para a plenitude. O leitor nasce no ventre
materno. O bebê capta os sinais externos, as vibrações, e faz sua leitura da
situação. Como primeira manifestação de inteligência interage ao se
comunicar com a mãe. A predisposição para ler é condição de sobrevivência.
A escrita surge depois como poderoso instrumento auxiliar da leitura.

HÁ DOIS TIPOS FUNDAMENTAIS DE LEITURA:
•

Leitura do Contexto – a percepção ampliada e interpretada a

partir do

que é vivenciado.
•

Leitura do Texto – é a reflexão a partir de uma matéria escrita.

A leitura plena interliga e dinamiza o potencial criativo. A leitura do texto
sem o contexto, desconectada da realidade, é uma meia-leitura. Não tem
efeito transformador, não gera autêntica aprendizagem social. Fica num
coração fechado e na periferia da inteligência. Estanca no limite da sapiência,
não promove Sabedoria. O Brasil precisa do leitor que pense com a mente e o
coração e que enxergue a realidade como motivação à Renovação Contínua.
O livro é um instrumento vital de educação e formação de cultura. Mas
nada vale se não for aberto. A motivação necessária pressupõe educar a
vontade e mover à consulta. O autor, por consequência, não faz sentido se
não interage com o leitor, despertando-o às novas construções. O autor que
tem um leitor atento justificou sua obra.
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EXISTE O LEITOR CULTO E DOIS TIPOS DE LEITORES
ANALFABETOS:
•

O leitor culto lê, pensa, sente, conclui e decide.

•

Os analfabetos iletrados, formalmente impedidos de ler, mas para os
quais há salvação.

•

Os analfabetos letrados que tendem a serem párias sociais, pois têm
distorcida sua capacidade de ler, pela egolatria – já se bastam não
precisam do Outro. Esses abrem clima à corrupção.
Entre os analfabetos iletrados, aqueles que não têm acesso direto à

leitura e escrita, mas são competentes em ler o contexto, encontram-se
grandes filósofos da humanidade. Pensadores como Sócrates que teve em
seu discípulo Platão o divulgador de suas idéias.
A sabedoria, adquirida pelas oportunidades existenciais e pela vontade
orientada, manifesta-se pelo pensamento e ações socialmente úteis. Daí se
expressa a liderança como talento e o líder como competência exercitada.
Os analfabetos letrados, aqueles que pensam dominar o conhecimento,
mas não a sabedoria constitui calamidade social. Neles a falta de ética tende
a gerar tiranos e corruptos.
A possível alta escolaridade, sem honestidade, humildade, sabedoria,
paradoxalmente favorece a esperteza. A História está repleta de exemplos.
Efetivamente os que não lêem, não sabem ler, fingem saber circulam
infelizmente pelas organizações inibindo os pensadores.
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RESGATE DA LEITURA – É FUNDAMENTAL EDUCAR O
LEITOR.
Todas as instituições têm esse compromisso, mormente a Família e a
Escola. Ambas trabalham fundamentalmente com a pedagogia do exemplo.
Pais e professores que leem juntos com os seus educandos têm maiores
chances de formarem bons leitores, dos quais surgirão cidadãos e líderes
atuantes e transformadores.
Na escola existe a Sala de Aula, onde, através do Ensino, se transmite
Conhecimento e praticam-se Habilidades e a Sala de Alma onde pela
convivência, afeto e convergência a ações pensadas e experimentadas em
equipe, vivencia-se a Educação.
Leitura Interativa - é um método utilizado para ler juntos, refletir o
contexto, através de textos selecionados, e decidir a aplicação do
conhecimento, através da elaboração e execução de projetos. A Leitura
Interativa forma Comunidades Vivenciais de Aprendizagem – grupos que se
comunicam e interagem, em desenvolvimento orgânico pelo sistema
organizacional. O que não é exercitado e aplicado não gera

efetiva

aprendizagem.
Aplicamos a Leitura Interativa há mais de 50 anos, em todas as nossas
consultorias. A primeira vez em 1967 quando fomos convidados a colaborar
com Almeida Braga, na transformação do Banco da Prefeitura do Rio de
Janeiro em Banco do Estado da Guanabara. O desafio era o de transformar a
cultura de bancários em empreendedores, em curto prazo, pois assim exigia o
Governador da época, Carlos Lacerda.
O processo apoiou-se em três livros, sucessos na ocasião, lidos,
interpretados em equipe e transformados em projetos específicos, nascendo
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aí o conceito de “comunidade vivencial de aprendizagem e liderança”. Os
livros

seguintes

foram

praticamente

lidos,

em

grupos

e

duplas

empreendedoras por todas as lideranças, em todos os níveis:“Choque do
Futuro” de Alvin Tofler; “O Novo Estado Industrial”, de Galbraith; “Gerente
Eficaz” de Peter Drucker.
As experiências vêm sendo múltiplas e constantes. Podemos citar
algumas instituições: Ibope, Sendas, João Fortes Engenharia, Confederação
Nacional da Indústria, Embratel, SENAC Nacional, Banco Central, Ministério
do Trabalho, SESC Nacional, Carta Fabril, Lupatec.
Nesse exato momento está sendo desenvolvido um programa de
integração com a diretoria do MetrôRio, fundamentado na leitura interativa de
textos originais, sequenciados, com os títulos, “Enigma”, “Parábola”, “Com
Texto”. Os temas são colocadas para leitura prévia, seguido de encontro em
duplas e posterior encontro geral dos participantes, para conclusões e
estratégias. O processo tem periodicidade mensal. Nesse momento já foram
cumpridas 4 rodadas, com foco em: “Autoestima Corporativa”, “Inovação”,
“Cliente”, “Gestão do Tempo” , com outros temas a serem preparados,
segundo demanda. Nessa fase iniciou-se a multiplicação em cascata para os
outros níveis gerenciais.
A Leitura Interativa mostra ser um processo de fácil irradiação
organizacional através dos gestores, replicando a experiência às suas
equipes, reforçando a integração, sinergia e produtividade. Nesse sentido, é
forte

instrumento

de

transformação

compartilhada, vivenciada, aplicada.
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RESPONDENDO A QUESTÃO BÁSICA SOBRE O BRASIL QUE
LÊ:
•

O Brasil que lê tende a viver e desenvolver sua imensa potencialidade!

•

O

Brasil

que

lê

constrói

seu

caráter,

vontade,

decisão

e

empreendedorismo através de iniciativas simples de integração, mas
consistentes.
•

O Brasil que lê desenvolve Líderes através de Comunidades Vivenciais
de Aprendizagem e aplicação do conceito Líder de Líderes.

•

O Brasil que lê sabe que a palavra angular é Integração, pois a raiz dos
principais

e

mais

relevantes

problemas

organizacionais

é

a

desintegração das lideranças.

Equipes Integradas formam a Ética da Solidariedade.

TRÊS PONTOS CONCLUSIVOS:
•

Um país é feito de Instituições Éticas.

•

A Ética é síntese da ciência e da arte de Vida e Convivência.

•

A leitura inteligente e participativa é passo determinante na construção
do Brasil que se renova continuamente.

A

leitura

realiza

a

diretriz.
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ALGUNAS PREGUNTAS, POCAS CERTEZAS.
La tortuga ha andado mucho, ha hecho camino.
Es tiempo de mirar lo que ha hecho.

MARIA ELVIRA CHARRIA V ILLEGAS 1

Cada día tengo más preguntas sobre el tema de hacer posible que
todos

lean y escriban y sólo mantengo

hoy unas pocas certezas, que

también lo son, sólo de hoy.
Las preguntas que mencionaré tratan de recoger algunas de las
preocupaciones reiteradas de quiénes han estado al frente de planes y
programas de lectura en varios países.
¿Cuáles son los factores no pedagógicos que impiden que la educación
escolar pueda lograr hoy los desarrollos lectores que estamos esperando
para TODOS ?
¿Cómo debemos trabajar para hacer posible la definición de unas
políticas educativas y culturales que realmente atiendan las diversidades
lingüísticas,

1

y

otras

diversidades

Ex-diretora do CERLALC- Bogotá-Colômbia.
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¿Será que con los planes de lectura estamos montando unos
programas paralelos, en vista de que algunas instancias no están logrando
cumplir su tarea frente a la lectura?
¿O bien, se trata de construir caminos que permitan transformar las
circunstancias estructurales, que impiden cumplir esa tarea por parte de cada
uno de los espacios de la sociedad?
¿ Se trata de visibilizar lo que la sociedad hace, ponerlo en diálogo con
otros haceres, identificar otras cuestiones

que se requieren y pueden

hacerse, y así definir los caminos para hacerlo como un proyecto educativo y
cultural, que involucra a muchos mas actores que los que tradicionalmente
hemos considerado?
¿Será que las leyes para la lectura deberían hacer parte de las leyes
generales de educación y cultura, para lograr su efectivo cumplimiento?
¿Qué cosas si podemos esperar de un gobierno en nuestros países, en
materia de políticas de lectura hoy? ¿Existen alguna fisuras que debemos
descubrir para construir lo necesario?
¿Qué debemos preguntarnos cuando queremos saber acerca de los
avances del plan o programa de lectura de un país?
Para organizar mis pocas certezas, quiero regresarme a los ámbitos en
que se instaba a los gobiernos a ocuparse de atender ya en 1992, en la
reunión de políticas de Lectura, en un documento fundante, recogido en la
publicación: Reuniôes internacionais de políticas nacionais de leitura. de
PROLER Programa Nacional de Incentivo a la Lectura. Rio de Janeiro-Brasil.
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Sigo creyendo que son esos

LOS ÁMBITOS esenciales de

responsabilidad del Estado: la atención a la primera infancia, a la escuela y a
las bibliotecas,
Con los diversos recorridos que a lo largo de estos 25 años se han
construido en América Latina, es necesario, por supuesto, reconocer que
hemos avanzado en:
La construcción de un concepto de lectura que sobrepasa el concepto
de la llamada alfabetización tradicional. Aunque no deja de preocupar la
aparición de concepciones vigentes en los años 70 con relación a ella.
El panorama hoy, en todos los países es de una enorme cantidad de
personas, de la sociedad civil, comprometidas con este trabajo. Ellas atienden
a niños, jóvenes y adultos, desde la escuela y las bibliotecas y en muchos
espacios de la vida comunitaria con proyectos de diferente envergadura.
Los gobiernos se han ido comprometiendo

LEN-TA-MEN-TE en la

transformación del modelo pedagógico, en el acceso a materiales para leer
en la cotidianeidad escolar, en el cubrimiento de una biblioteca por
municipalidad, en la atención a la primera infancia con programas de lectura y
más.
Son varias las razones que me hacen parar para pensar de nuevo en
algunas cuestiones que no parecían tan necesarias en ese momento, o que si
bien se definieron, no han sido consideradas tan claramente por todos los
actores
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¿CUÁL BOLA DE BILLAR PODRÍA MOVILIZAR HOY TODO EL
JUEGO?
Cada vez escucho con más fuerza y coincido en que nos ha hecho
falta enfocar el trabajo con los adultos: padres, maestros, bibliotecarios y otros
agentes culturales; para que puedan

ellos estar

en posición de resolver

creativamente los retos, que enfrentan acompañando a los niños pequeños, a
los más grandes, a los jóvenes, en los diversos entornos educativos.

DÓNDE?
En la escuela para hacer posible que TODOS sean reconocidos como
lectores lo más pronto posible, Ampliar sus ocasiones para ejercer su
condición de lector,
Construir

escenarios pedagógicos que sean ejemplos claros de la

necesidad de leer , escribir, dialogar y que puedan contagiar esa necesidad
de mantenerse lectores en todos los ámbitos de su vida.
En las bibliotecas. En tanto , una gran mayoría de los egresados de la
Educación básica en nuestros países, no se reconocen como lectores, sino
muy débilmente.
Ante esa realidad, las bibliotecas tienen una tarea compensatoria
fundamental:
fortalecer los deseos lectores y para ello construirse como un espacio
educativo cuyos proyectos respondan a los intereses y necesidades de vida
de los lectores.
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En este sentido, la biblioteca, con las comunidades de lectores,
revisará permanentemente todos los tipos de acervos disponibles y por
supuesto incluirá

aquellos que sus lectores ya tienen para compartir con

otros, se preguntará acerca de sus servicios y potenciará los que sean de
mayor utilidad para esa comunidad que atiende, con miras a que incrementen
su interés por hacer uso de la palabra oral y escrita en todos los espacios de
su vida. Los lectores serán considerados como productores de contenidos en
diversos soportes trabajando de su mano para que logren ser Lectores muy
fortalecidos.

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
Se trata de

que la LECTURA

permita a los individuos que

sean

dueños de si, de sus palabras, de sus ideas, de su historia y responsables de
su relación con “el otro”,

ese HUMANO que nos reconoce en nuestra

humanidad.

¿SABEMOS SI ACERTAMOS EN EL PUNTO?
Tengo la absoluta certeza que las mediciones que hemos hecho hasta
ahora sobre la lectura, no hablan para nada de lo que esperamos que pase
con nuestros trabajos.
No trabajamos para que consumamos mas libros, visitemos mas las
bibliotecas, ni tampoco para clasificar mejor o peor en las pruebas Pisa sobre
lectura y escritura.
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Necesitamos encontrar las formas de hacer visible lo que queremos
que pase con el ejercicio pleno de la lectura por parte de los jóvenes y adultos
y así poder ir considerando los ajustes que debemos imprimir a nuestros
planes y programas.
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