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RESUMO
Trata-se da pesquisa intitulada: Por uma formação divergente: Conversações com
professoras no contexto socioeducativo, que toma como objeto o letramento literário
de professoras da Rede Municipal de Salvador que atuam no contexto do
socioeducativo, com jovens em privação de liberdade, a partir do estudo da
poética dos escritores Manoel de Barros, Hamilton Borges e Michel Yakini,
divergentes e contemporâneos. Dialoga com a divergência a partir do perfil dos
poetas escritores e toma emprestado os títulos da trilogia Divergente, de
Veronica Rooth (2011) para denominá-los: insurgente, divergente e
convergente, respectivamente. A inquietação que moveu a tese se materializou
na seguinte questão: qual (ais) as potências da experiência de leitura literária
partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, enquanto
possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras professoras? O
objetivo geral desta tese é analisar as potências da experiência de leitura
literária partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, enquanto
possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras professoras;
como objetivos específicos, a tese tenciona: investigar de que forma o
letramento literário e as práticas pedagógicas dos professores podem ser
impactados a partir desse movimento de (auto) formação proposto,
compreender os desdobramentos do estudo da poética dos autores supracitados
na vida-formação desses docentes, e identificar a imagem/ representação que
tem as professoras de si mesmos, enquanto leitoras e profissionais. Foi realizada
uma pesquisa de campo, na qual o diálogo literário materializou-se nas
Conversações, possibilitadas a partir da adaptação do trabalho de Adain
Chambers (2007), cujo método Dime é utilizado para efetivar os momentos de
partilhas literárias e guarda relações estreitas com a formação continuada de
leitores, encontrando na Hermenêutica (Gadamer, 2005) um viés possível de
interpretação para a dinâmica das Conversações e escritos que foram
produzidos a posteriori. As colaboradoras da pesquisa foram nove professoras
da Rede Municipal de Salvador, que ensinam na Escola Municipal Professor
Carlos Formigli, localizada dentro da CASE Salvador (espaço de acolhimento e
ressocialização de jovens em situação de privação de liberdade). Do ponto de
vista da Literatura e suas potências, dialogo com teóricos estrangeiros e
nacionais (como Chartier, 2011; Todorov, 2009; Eco, 1994; Compagnon, 2009;
Candido, 1996). A tese insiste na potência das partilhas literárias, especialmente
enquanto estratégia de formação docente, sinalizando um caminho possível por
meio das Conversações, bem como na defesa da Literatura como direito de
todos os homens, na direção proposta por Candido (1996).
Palavras-chave: Formação
literário, Conversações.

docente,

Educação,

Divergência,

Letramento

ABSTRACT
Content relates to research entitled: For a Divergent Educational Training: Teacher
Conversations on the Socio-Educational Context, that has as its object the literary
formation of teachers from the Municipal Educational System in Salvador who
work within a context of socio-education with young people deprived of
freedom, resulting from the study of the poetry of the divergent and
contemporary writers, Manoel de Barros, Hamilton Borges and Michel Yakini.
It dialogues with divergence based on the profile of these poetry writers and
borrows the title of Veronica Rooth´s (2011) Divergent trilogy to name them:
insurgent, divergent and allegiant, respectively. The restlessness that moved the
thesis materialized itself as the following question: what is the potential of the
literary reading experience shared in a school of socio-educational service, as a
possibility for teacher training and the reinvention of teacher readers? The
general objective of this thesis is to analyze the potential of the literary reading
experience in a school of socio-educational assistance, as a possibility for
teacher training and the reinvention of teacher readers; as specific objectives,
the thesis intends to: investigate how the literary formation and the pedagogical
practices of the teachers can be impacted by the (self) formation movement
proposed, understand the unfolding of the study of the poetry of the
aforementioned authors in the life-formation of these teachers, and identify the
image / representation that teachers have of themselves, as readers and
professionals. A field research was carried out, in which the literary dialogue
materialized itself through Discussions, adaptation made from the adaptation of
Adain Chambers´s work (2007), whose Dime method is used to effectuate the
moments of literary sharing and keeps close relations with the continued
formation of readers, finding in Hermeneutics (Gadamer, 2005) a possible
interpretation bias for the dynamics of these Conversations and writings that
were produced a posteriori. The collaborators of this research were nine
teachers from the Municipal Educational System in Salvador, who teach at
Professor Carlos Formigli Municipal School, located inside of CASE Salvador (a
place for welcoming and resocializing young people who are deprived of
freedom).From the point of view of Literature and its potentials, a dialogue
with foreign and national theorists (such as Chartier, 2011; Todorov, 2009; Eco,
1994; Compagnon, 2009; Candido, 1996).The thesis insists on the power of
literary sharing, especially as a strategy for teacher training, channeling a
possible path through Conversations, as well as in the defense of Literature as
the right of all men, as in the direction proposed by Candido (1996).
Key words: Education, teacher education, divergence, Literary formation,
Conversations.

RESUMÉN
Esta es la investigación titulada: Por una formación divergente: Conversaciones
con docentes en el contexto socioeducativo, que toma como objeto la
alfabetización literaria de los docentes de la Red Municipal de Salvador que
trabajan en el contexto de lo socioeducativo, con los jóvenes en privación de
libertad, del Estudio de la poética de los escritores Manoel de Barros, Hamilton
Borges y Michel Yakini, divergentes y contemporáneos. Dialoga con
divergencia basada en el perfil de escritores de poetas y toma prestados los
títulos de la trilogía (divergente) de Veronica Rooth para nombrarlos:
insurgentes, divergentes y convergentes, respectivamente. La inquietud que
movió la tesis se materializó en la siguiente pregunta: ¿cuáles son los
potenciales de la experiencia de lectura literaria compartida en una escuela de
asistencia socioeducativa, como una posibilidad para la formación docente y la
reinvención de los lectores docentes? El objetivo general de esta tesis es analizar
el potencial de la experiencia de lectura literaria compartida en una escuela de
asistencia socioeducativa, como una posibilidad de formación docente y la
reinvención de lectores docentes; Como objetivos específicos, la tesis pretende:
investigar cómo la alfabetización literaria y las prácticas pedagógicas de los
docentes pueden verse afectadas por este movimiento de (auto) formación
propuesto, para comprender el desarrollo del estudio de la poética de los
autores antes mencionados en la formación de la vida de estos maestros, e
identificar la imagen / representación que los maestros tienen de sí mismos,
como lectores y profesionales. Se realizó una investigación de campo, en la que
el diálogo literario se materializó en las Conversaciones, una adaptación
realizada a partir de la adaptación de la obra de Adain Chambers (2007), cuyo
método Dime se utiliza para efectuar los momentos de intercambio literario y
mantiene estrechas relaciones con La educación continua de los lectores,
encontrando en Hermenéutica (Gadamer, 2005) un posible sesgo de
interpretación para la dinámica de las conversaciones y los escritos que se
produjeron a posteriori. Los colaboradores de la investigación fueron nueve
docentes de la Red Municipal de Salvador, que imparten clases en la Escuela
Municipal del Profesor Carlos Formigli, ubicado dentro de CASE Salvador (un
lugar para acoger y resocializar a los jóvenes en situaciones de privación de
libertad). Desde el punto de vista de la literatura y sus poderes, dialogo con
teóricos extranjeros y nacionales (como Chartier, 2011; Todorov, 2009; Eco, 1994;
Compagnon, 2009; Candido, 1996). La tesis insiste en el poder del intercambio
literario, especialmente como una estrategia de formación docente, señalando
un posible camino a través de las conversaciones, así como en la defensa de la
literatura como el derecho de todos los hombres, en la dirección propuesta por
Candido (1996).
Palabras clave: Formación docente, Educación, Divergencia, Alfabetización
literaria, Conversaciones.
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INTRODUÇÃO
Leituras do centro às margens1, ou “até no lixão nasce flor2”

Estamos em uma época cada vez mais volátil e veloz, com demandas
tantas e tão aceleradas, próprias do nosso tempo contemporâneo e globalizado.
Quando falamos de educação contemporânea, muitos são os desafios,
notadamente quando falamos de crises no sistema educacional, ou falência dos
sistemas sócio-educativos.
É importante mencionar que essas “crises” tem relação próxima com a
crise do sistema capitalista, pois estamos em um momento histórico em que não
é mais possível estabelecer uma ordem ideal das coisas, ou a perspectiva do
“tudo em seu lugar”, com pessoas e coisas imutáveis, imóveis. A estratificação
social, bem como a econômica, deu lugar à mobilidade, à fluidez. De coisas, de
pessoas, de idiomas. Ruíram os tempos de pessoas conformadas, lugares sociais
predeterminados,

linguagens

perfeitamente

aceitas,

cujas

perspectivas

gramaticais normativas e cultas sacralizam a ordem do escrito/ do dito. Uma
nova perspectiva emerge e se insurge.
É preciso sinalizar essa insurgência em meio a uma cultura
contemporânea baseada no individualismo, consumo excessivo como eixo das
relações sociais, crise do político, descrença no universal, coexistindo em um
tempo que já não pode ser considerado moderno, visto que, como supõe
Bauman (2001), a sociedade moderna tinha uma sede insaciável de normas que
não deram conta de regular as relações e se tornaram progressivamente
ambivalentes.

Tomo emprestado o título do livro do V ELLUNEB (Encontro de Leitura e Literatura da
UNEB), intitulado: Leitura e Literatura do centro às margens: entre vozes, livros e redes, para
apresentar o texto introdutório da tese.
1

Excerto da música do grupo de rap Racionais MC, e que foi cantada pelos adolescentes na
ocasião da visita do escritor Hamilton Borges, movimento descrito mais adiante ao discorrer
sobre os capítulos que compõem a tese.
2
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Nesse contexto, vivemos num terreno fluido sobre um destino incerto.
Vivemos a Modernidade Líquida, como bem diz Bauman. Por consequência,
uma educação líquida. Seríamos nós, então seres líquidos e de linguagem
líquida também?
Para Bauman (2001), a linguagem esforçou-se em sustentar a ordem (e
aqui ampliamos para além da ordem social: econômica, educacional,
gramatical). Ela foi e ainda é um meio de negar ou suprimir a divergência, a
insurgência. Entretanto,

a situação

se torna ambivalente quando os

instrumentos linguísticos de estruturação se mostram inadequados, sendo a
ambivalência a impossibilidade de viver sob sólidos alicerces, sob condições de
reconhecida contingência.
Uma cultura altamente consumista foi instaurada neste contexto, de
modo que toda uma nova geração está circundada pelo ato de comprar, possuir
objetos, a querer sempre mais, à novidade, à contingência aleatória, ao consumo
incansável e, ao mesmo tempo, insaciável. O capitalismo ganha ares de religião,
para evocar Benjamin (2013), com direito a um ídolo feito por mãos humanas (o
dinheiro), cuja regra para quem dele se aproxima é permanecer em estado de
cega veneração.
Se Bauman (2001) nos lembra que o capital cria mais problemas do que
os soluciona, é Benjamin (2013) quem eleva o capitalismo a um “status religioso
e paradigmático”, sem dogmas, cuja única liturgia é não ter trégua nem
piedade, ideia potencializada por meio de propagandas nos meios de
comunicação, estilos de vida e discursos opressores, transvestidos de novos
semblantes de ser e estar no mundo.
A “religião do capital” esfacela o ser humano. Os discursos desta religião
criam uma escravização mental do ter em detrimento do ser, ou ter para ser, em
uma legitimação que é distribuída velozmente, tendo imediatas consequências
na maneira como nos relacionamos com o trabalho, os saberes, e,
principalmente, com os indivíduos. Sujeitos que deveriam ter garantidos os
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seus direitos básicos para, de fato, serem considerados “cidadãs de fato e de
direito”, para além de serem seres que habitam um espaço urbano coletivo.
E os cidadãos que não conseguem se incluir nesta “liturgia do capital”? O
que lhes é reservado por esse sistema? Para esses resta a negação de direitos
humanos, sociais, estruturais, o que parece uma “revanche” sistêmica. O sujeito
privado de seus direitos mais basilares encontra, muitas vezes, na violência um
caminho a seguir.
Para além das questões de valores morais, ou mesmo justificativas
incabíveis diante de atos desaprovados, a violação insurge como um perigoso e
convidativo limiar para a inclusão forçada dessas pessoas, por vias outras que
não o prometido trabalho que enriquece e dignifica, discurso que o capital utiliza
para manter as ordens que o sustentam (social, econômica, estrutural).
E que tipo de educação, leituras e escolarização restam para esses
indivíduos? Uma escola outra, nada atrativa em muitos casos, e que ainda
possui ranços de propostas formativas e de práticas pedagógicas desatualizados
e leitoras obsoletas e que pouco ou nada atraem a atenção deste público. E aos
professores, envoltos neste cenário político-econômico-social, quais propostas
formativas lhes são reservadas? Elas existem? Se sim, de quais modos estão se
concretizando? Repensar essas questões se tornou uma urgência que me coloca
estupefata/atônita.
Escrever uma tese neste contexto é um desafio. Enquanto cidadãos,
reconhecemos os direitos básicos de todos, tais como educação, saúde,
alimentação e moradia dita “digna”. Porém, ainda não reconhecemos a cultura
e a leitura também como um direito de todos os seres humanos, na direção do
que propõe Candido (2004). Direito de todos e que, em tese, alcançaria todos.
Mas, o direito de acesso à cultura e à leitura não comparece no rol das
prioridades quanto à construção de políticas públicas. Talvez seja a leitura,
particularmente a leitura literária, um caminho para nos (re) lembrar de nossa
humanidade. A Literatura pode requalificar nossa condição humana.
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Diz-nos Eco (2003) que a Literatura pode se constituir enquanto um
“poder imaterial”: lemos obras literárias não para fins práticos, mas por
elevação espiritual, deleite, prazer, ampliação e decifração de conhecimentos ou
ainda por puro passatempo, sem que ninguém nos obrigue a isso; esse tipo de
leitura vai para onde quer, ampliando a potência reprimida dos leitores.
Aqui opto pela escrita da palavra Literatura, com inicial maiúscula,
seguindo a direção proposta por Graça Paulino (2015), ao afirmar que a arte da
palavra é, antes de tudo, uma Arte e não uma ciência a ser transmitida sem as
devidas contextualizações que colocam os estudantes em contato com a leitura
de textos literários que circulam na sociedade.
É sabido que a leitura não é um ritual de deciframentos, mas um
processo complexo, instigante, de silêncios e vazios, cuja potência de
significações está diretamente associada às relações que o leitor estabelece
consigo mesmo, com outros textos, autores, leituras, tempos e espaços. O
domínio do código escrito não garante a certeza do ato de ler efetivamente,
tema de que trataremos mais adiante.
A Literatura, a leitura e os muitos modos de ler, bem como a relação
entre docência e leitura literária têm sido meu interesse de investimento
intelectual,

desde

o

período

da

graduação

em

Pedagogia

(UNEB),

especialização em Alfabetização e Letramento (Faculdade MontessorianoFAMA)

e,

posteriormente,

com

o

Mestrado

em

Educação

e

Contemporaneidade, desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, entre os anos de 2012-2014. Com a dissertação intitulada “E assim nos
fizemos leitoras”: histórias de vida e de leitura de estudantes do PPGEDUC entre 20052010, investiguei a forma pela qual as escolhas, os modos de ler e as formas de
apropriações da leitura literária presentes nas histórias de leitura de um grupo
de leitoras- professoras influenciaram e orientaram as suas práticas docentes e
como mediadoras de leitura. A questão central era compreender como essas
estudantes- professoras, se viam e/ou constituíram-se leitoras? Quais os (des)
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caminhos trilhados por elas? Quais as suas práticas culturais de leitura? O que
elas liam?
Tais questionamentos - parcialmente respondidos durante os estudos
empreendidos no mestrado- ainda fazem parte das minhas realidades
profissional e acadêmica, porém tenho acrescentado a eles outras interrogações
do tipo: como a leitura se constitui na vida dos leitores professores? A imagem
e/ou representação que esse sujeito construiu e apresenta aos outros e a si
próprio, como leitor, sofreu a interferência de fatos como acesso a livros, de
autores específicos, cercados por um tempo- espaço determinado? Como se
estruturou o processo de tornar-se e/ou reconhecer-se leitor? E isso ocorre
dentro e fora do exercício docente cotidiano?
No decorrer do mestrado, a (re) leitura da minha trajetória enquanto
estudante e profissional constitui-se em uma maneira de transformar na prática
as relações com as outras pessoas e com o conhecimento, e, por meio dessas
rupturas e transformações, pude mudar minha relação com o mundo.
Longe de excluir as experiências vividas, a Literatura me dava condições
de conviver com elas para melhor compreendê-las (Todorov, 2009), ainda que
na condição de estudante bolsista em uma escola de ensino médio em Salvador,
que pertencia a uma grande rede nacional. A bolsa de estudos concedida era
parcialmente condicionada às notas que eu obtive ao longo de todo ensino
médio. Estava claro, para mim, que a “bondade” do grupo educacional estava
atrelada a uma contrapartida em termos numéricos.
Consegui ampliar as minhas leituras de modos outros: na biblioteca,
quando chegava mais cedo, ou na sala de aula mesmo, um dos locais em que
almoçava e estudava enquanto as funcionárias limpavam o espaço (não
necessariamente nesta ordem) para as aulas e provas do turno oposto. Não
tinha condições de voltar para casa, pois, moradora da periferia, levaria muito
tempo no trajeto e não chegaria para as atividades extra- curriculares ou
avaliativas. Escolhas duras, desde menina, porém que me empurraram para um
lugar de leitora um pouco mais crítica do (meu) mundo.
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E talvez seja a leitura do mundo, essa mesma que precede a leitura da
palavra e liberta, em dizeres Freireanos, a linguagem que nos permite expressar
a nossa subjetividade, em um processo de comunicação com nosso entorno e
com os sujeitos que nele estão inseridos.
Delineando a tese, percebo uma significativa ampliação do meu
horizonte de expectativas, iniciada por uma certa ruptura com minhas origens
periféricas. Tomo por inspiração os relatos de aprendizado de Pompougnac
(1997), em que o autor analisou as trajetórias leitora e formativa de cinco
grandes leitores- autores franceses a partir de elementos de sua própria
trajetória: a infância, seus mediadores de leitura, o acesso ao capital cultural
familiar, suas trajetórias de leitura e escrita até o local em que se encontravam
(estrelato, fama), em um movimento retrospectivo da própria existência.
Analisando as formas de organizar a minha sala de aula e as crenças
sobre a caminhada leitora e docente, percebo significativas mudanças, também
compreendidas a partir das leituras acadêmicas ao longo do curso de
Pedagogia, ampliadas nos movimentos de formação continuada da pósgraduação. Até hoje privilegio a organização circular em sala. Somente com
essa disposição espacial consigo olhar nos olhos dos estudantes em uma
postura dialógica e provocativa. Ao ler em círculos, penso fazer circular
leituras. Em certa medida, essas mudanças foram possibilitadas por conta das
leituras (acadêmicas e as literárias) feitas na prática profissional e também na
maneira de encarar a vida, as pessoas e as coisas, de me (re)humanizar.
Para compreender algumas das posturas que adotei, encontrei
acolhimento teórico na Sociologia da Leitura3, na medida em que discute as
variações sociais e culturais como elementos fundamentais que desencadeiam
práticas culturais de leitura, refletindo sobre as múltiplas dimensões que
envolvem os hábitos, motivações e gostos leitores dos sujeitos. Foi fundamental
Campo de estudos que propõe reflexões sobre a dimensão social do livro e do leitor, e o meio
social no qual este está inserido, influenciando suas escolhas de leitura e modos de ler. Traz à
tona novas perspectivas sobre os efeitos da leitura na sociedade. Alguns dos seus precursores
foram Walter Hoffman (Alemanha, 1931), Douglas Waples (EUA, 1930), Robert Scarpit (França,
1958). Posteriormente, essas ideias foram reforçadas com a difusão das pesquisas de Roger
Chartier, Bernard Lahire, Claude Lafarge, Martine Poulain, dentre outros.
3
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referir-me a este campo teórico para compreender os hábitos leitores das
professoras que participaram da minha pesquisa do mestrado.
Como leitora, professora, estudante e pesquisadora, senti-me desafiada a
continuar essa investida, entrando e percorrendo os enredos da pesquisa, agora
no contexto do doutorado, no sentido de aprofundar essas perspectivas
formativas, com maior densidade, particularmente quanto a formação docente,
leitura literária, e o letramento literário de professores.
Acredito que para investigar questões articuladas às trajetórias de
formação docente com seus dilemas e desafios, precisamos estar imbricados
neste contexto, atuando cotidianamente e aprendendo a lidar com os percalços
da formação. O fato de atuar nos espaços da educação básica e no ensino
superior pode apontar pistas para avançar nesta busca.
Por atuar na Educação Básica da cidade de Salvador, e estar implicada
neste contexto, verifiquei que não era comum a junção de programas e projetos
de formação de professores associados à leitura literária.
Em minha experiência de dez anos atuando no subúrbio ferroviário da
capital baiana não participei de formações desta natureza, ainda que se tratasse
de uma escola dita normal ou regular de ensino básico. A situação é mais grave
quando se trata de professores que atuam em escolas integrantes do sistema
sócio- educativo, rotuladas pelo senso comum como espaços para abrigar
alunos “marginais”, ou tentar (re) educar menores que tiveram sua liberdade
suspensa por estar em situações diversas de conflito com a lei.
Nos contextos da educação infantil e ensino fundamental, nunca
vivenciei ou fui convidada para atuar em alguma formação que apontasse nesta
direção, tampouco sabia (na época) que haviam escolas do município de
Salvador implicadas com o atendimento de jovens infratores.
Para professores nessa realidade de atuação, ler Literatura pode mudar
algo,

diante

deste

contexto

de

formação

docente

numa

educação

contemporânea e com tantos desafios? Lemos Literatura (como também as
outras tantas linguagens do mundo) para materializar as palavras ou
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apropriarmo-nos do que elas disponibilizam. Ao professor, particularmente o
que atua na Educação Básica, por lei4 são reservados momentos de leitura
dentro do que se organiza como sua reserva de carga horária e planejamento
didático- pedagógico.
E as demais leituras e modos de ler? Em que momentos os professores
podem fazer leituras outras, (des) prazerosas, (des) confortáveis, ou de fruição?
É possível supor, diante do que afirma Barthes – “texto de prazer: aquele que
contenta, enche, dá euforia; [...] texto de fruição: aquele que põe em estado de
perda, aquele que desconforta [...] faz vacilar as bases históricas, culturais,
psicológicas do leitor”, (BARTHES, 2010) – que professores, sobretudo os que
atuam em escolas periféricas e de atendimento sócio- educativo, ao ler os textos
poéticos e literários, vivenciariam uma prática (des) confortável? Seria esse um
caminho para propor uma outra formação? E como propor uma maior oferta
dessas leituras literárias? Essas interrogações estiveram presentes em minhas
investigações acadêmicas.
Impossível pensar em um contexto de leituras, atuação e formação
docente tão complexo quanto o atendimento educacional sócio- educativo sem
adentrar em suas especificidades. É inspirada por Candido (2004) que penso na
leitura como direito de todos, em uma perspectiva indispensável para a
constituição humana. Professores e estudantes, independentemente de suas
dívidas com a lei, também têm esse direito. Mas, quem o garante?
Sobre a leitura, penso que nós lemos, como diria Compagnon (2009),
porque a vida se torna mais clara, fácil e ampla para os que leem do que para os
que não o fazem, ainda que não ler não seja condição essencial para a
sobrevivência humana. Na medida em que temos acesso não somente às
informações, mas também aos jornais, manuais de instrução, receitas, e também

Refiro-me ao que pressupõe o Estatuto do Magistério Nacional e às especificações do
magistério soteropolitano, garantindo desde o ano de 2015 a reserva de parte da carga horária
de trabalho para aperfeiçoamento e cursos de formação.
4
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à Literatura, ampliamos as possibilidades de letramento, em particular literário
é que se faz tangível compreender os usos sociais dessas leituras.
A hipótese é que o acesso à leitura, especialmente a leitura literária constituído por livros e muitos outros impressos e em outros suportes virtuais
que inundam e ressignificam diferentes formas de ler - pode fazer com que os
sujeitos repensem sobre seus modos de agir e se interrogar sobre o sentido da
vida.

Particularmente pensando no coletivo de docentes com as quais

desenvolvi minha pesquisa, a hipótese era a de que elas poderiam estruturar
reflexões significativas, de modo que resultassem em reverberações em suas
práticas pedagógicas.
Sendo mais densa e “eloquente” que a vida cotidiana, a leitura literária
consegue ampliar nosso universo e elevar essas possibilidades de ampliação em
uma dimensão para além da metafísica, evocando o que de mais humano há em
nós. Para Todorov (2009),
Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão: primeiro
nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao
infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos
enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis
que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo.
Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às
pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua
vocação de ser humano. (TODOROV, 2009, p.24)

Voltando ao contexto no qual desenvolvi a pesquisa, sinalizo que no ano
de 2017, já no âmbito do doutorado, iniciado em 2016, atendi a um convite da
Secretaria Municipal de Educação (SMED) para integrar a equipe que iria
desenvolver uma proposta formativa para os educadores que trabalhavam
dentro das duas unidades de atendimento sócio- educativo localizadas em
Salvador (nos bairros periféricos de Tancredo Neves e São Cristóvão) com
duração de um ano (todo o ano de 2018).
Estruturar um trabalho de formação docente específico para os
professores que atuam com os estudantes menores infratores foi um desafio que
se abriu a possibilidades para criar laços afetivos e ampliar diálogos. No
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primeiro momento da formação docente proposta pela SMED estava voltada
para trabalhar com desenvolvimento de atividades em grupo. Essa foi a ocasião
favorável a pensar e organizar uma proposta de formação diferente, em um
espaço que seria, mais tarde, o campo empírico dessa pesquisa.
Os diálogos iniciais com o grupo docente forneceram pistas importantes
para amadurecimento da proposta de tese e dos eixos temáticos que foram
trabalhados posteriormente nas Conversações, bem como a estrutura do
trabalho realizado. Tomei como inspiração o título do livro de Adain Chambers,
intitulado Conversaciones, para nomear os encontros de leituras literárias com as
professoras durante o ano de 2018. Em tradução livre adaptada para o
português, uso a expressão “Conversações”.
As temáticas das Conversações foram emergindo das falas das colegas
professoras em torno dos seus anseios de formação. Não teriam elas também o
direito de ler textos literários em seus lócus de trabalho?
A partir do método das Conversações, adaptada do método Dime, de
Adaim Chambers, formulei uma proposta formativa que utiliza a linguagem
poética para a ampliação desse repertório, que se materializa em um
movimento de partilhas literárias no qual sucedem momentos de leituras
literárias partilhadas em que os participantes se sentam para ler Literatura, e
isto não ocorreu por acaso.
A escolha das poéticas de Manoel de Barros, Michel Yakini e Hamilton
Borges, dentre tantos outros poetas do cenário literário contemporâneo
brasileiro, teve a intenção de aproximar a poesia contemporânea à poética
marginal periférica, em razão desses três poetas terem um olhar a contrapelo
sobre a condição humana.
Em uma profundidade que nos (re) convida a pensar o mundo e a nós
mesmos, a poética desses escritores é densa, mas utiliza (paradoxalmente) a
simplicidade e a beleza do cotidiano e da natureza, em que pedras, pássaros,
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rios e peixes, peladas5, trens, ladeiras, grades e trilhos e trilhas são temas
recorrentes. São, portanto, objetos que dizem dos percursos singulares de suas
vidas. Dos três, o que primeiro faz esse movimento, em termos temporais, em
um plano de linguagem que em sua aparente simplicidade, mas de modo
complexo e metafórico, é Manoel de Barros.
Marco aqui a opção pela terminologia marginal-periférica. Essa é a
denominação de uma produção literária estreitamente ligada a um movimento
político e também cultural, cuja ascensão se dá no fim dos anos 1990 e início dos
anos 2000. Pode também aparecer com as denominações quilombista, marginal,
preta ou periférica. Independente da nomenclatura, ela é combativa; o combate e
o inconformismo são o elo de ligação para além do rótulo. Adiante desenvolvo
uma reflexão mais profunda em torno dos conceitos de literatura marginal e
periférica.
Neste momento histórico em que vivemos, o que significa ser marginal,
estar às margens, ou ainda produzir uma Literatura marginal periférica? Não
compreendo de modo dicotômico o centro/ margens da Literatura, ou o
marginal x periférico, mas opto pela denominação marginal periférica para situar
a opção de trabalhar com obras que se colocam intencionalmente fora do
cânone literário: pela temática e lugar de fala, utilizando uma linguagem
híbrida carregada de marcas da oralidade popular, por meios alternativos de
distribuição e vendas “de mão em mão, nos saraus e bares, assim como a
veiculação em blogs e páginas da internet” (REYES, 2013, p.14).
É sabido que o contemporâneo é intempestivo e não se identifica
plenamente com o tempo- espaço em que está inserido. Penso aqui nos poetas
contemporâneos inseridos neste contexto de não-identificação a rótulos. Graças
a uma diferença, um anacronismo, ou até mesmo um processo de defasagem, o
contemporâneo pode ser “capaz de captar o seu tempo e enxergá-lo”
(SCHOLLHAMER, 2009) exatamente por não se identificar, por sentir-se em
Partidas de futebol em campos improvisados, normalmente de terra batida. Trata-se de uma
atividade muito comum nas periferias do país e está, particularmente, presente na poética de
Michel Yakini.
5
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desconexão com o tempo presente, criando outros ângulos pelos quais é
possível expressá-lo. Seriam Manoel de Barros, Michel Yakini e Hamilton
Borges poetas marginais ou contemporâneos? Ou seriam marginais e
contemporâneos? Para além dos jogos de linguagem e filiação, abordo mais
adiante esses limites e possibilidades dentro da poética dos três autores
escolhidos.
Defendendo a hipótese de que a leitura literária nos oferece significativa
liberdade, pois trata-se de uma experiência, na qual sucede uma expansão das
fronteiras de nossos próprios sentimentos e mundos, vividos por meio de nós
mesmos. Essa experiência também pode ser educativa e formativa, na medida
em que não se restringe a transmissão de ensinamentos morais.
Na Literatura podemos encontrar outros caminhos de vida a serem
percorridos e múltiplas possibilidades de construção das nossas identidades.
Apesar de outros campos do conhecimento transitarem por essa via, o que é
próprio da Literatura é exatamente sua capacidade de entrecruzar emoções,
crenças, imaginação, sensibilidades, enredos e ação, que expandem nossos
questionamentos, e porque não dizer nossa indignação sobre as mais inusitadas
experiências humanas. Se a complexidade humana não pode ser compreendida
somente pelo viés literário, tampouco o será sem ele.
No final do século XX esse modo de pensar a Literatura foi rotulado
como conservadora, mas a contemporaneidade reestabeleceu a legitimidade da
empatia e da emoção. O texto literário fala comigo, fala de mim e dos outros;
abala minhas estruturas, provoca minha compaixão (Compagnon, 2009).
Trato de uma defesa da Literatura como meio de ampliar nossa
humanidade,

endurecida

muitas

vezes

nos

complexos

contextos

contemporâneos em que estamos subsumidos. Quando leio, eu me identifico
com os outros e sou afetado por eles; suas alegrias e sofrimentos são
transitoriamente meus.
Materializo os temas sinalizadas neste texto introdutório na seguinte
questão de pesquisa: qual (ais) as potências da experiência de leitura literária
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partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, enquanto
possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras professoras?
Na busca por caminhos, em momento algum por respostas absolutas,
desenho a tese e a subdivido em cinco capítulos. Esses, por sua vez,
entrecruzam-se para estruturar os diálogos fundantes ocorridos nos quase oito
meses de conversas e diálogos literários dentro na Escola Municipal Carlos
Formigli6.
As professoras são todas colegas da Rede Municipal de Salvador,
espaço que nos separou (em termos formativos) e novamente nos uniu, por
meio de uma outra proposta de formação, doravante denominada de
Conversações, cujas descrições e análises também atravessam os capítulos e os
costuram.
Dez professoras, o coletivo docente completo da unidade escolar no ano
de 2018, foram convidados para participar das Conversações, por meio de
convite aberto e adesão à proposta, além de confirmação desse desejo com a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No decorrer
da experiência, permaneceram apenas oito professoras, porque duas delas, por
razões pessoais, não puderam mais participar dos encontros.
Por coerência e respeito, apresentei para estas colegas a minha ideia,
num espaço em que discutimos a proposta da pesquisa, antes mesmo de
considerar esta etapa como um compromisso acadêmico ou de uma demanda
da Secretaria de Educação.
Nessa ocasião, destaquei os pontos relevantes da dinâmica das
Conversações, a saber, a escolha dos autores – Manoel de Barros, Michel Yakini
e Hamilton Borges - as razões que me levaram a optar por eles, o repertório
textos literários mais provocativos para um contexto situado num ambiente
sócio- educativo que acolhe menores infratores e, por fim, o projeto e os termos
Unidade de atendimento sócio- educativo de Salvador, localizada no bairro periférico de
Tancredo Neves, cuja organização pedagógica segue as premissas da Rede Municipal de
Salvador na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ofertando o ensino
fundamental I aos jovens internos em cumprimento de medidas sócio- educativas, cuja idade é
de 12 a 17 anos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
6
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que definiam sua adesão (ou não) à pesquisa, a exemplo do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
No município de Salvador temos duas escolas municipais que
funcionam dentro do espaço de atendimento sócio- educativo. Minha opção
pela escola municipal Carlos Formigli se consolidou por duas razões. A
primeira delas, por esta unidade escolar de atendimento sócio- educativo7 estar
mais próxima ao entorno da Universidade do Estado da Bahia, o que nos
convida à nossa responsabilidade social, enquanto pesquisadores, com o
acontece no entorno da universidade; a segunda, por crer que precisamos, na
qualidade de pesquisadores da educação, estar em locais mais diversos,
especialmente em espaços da educação básica, atrelando-os aos em uma
perspectiva de “pesquisas para além dos muros”. Saio da universidade, no
centro do bairro do Cabula, e vou para sua margem mais próxima, a referida
unidade escolar, de modo proposital e ambivalente.
Eu estava aberta a possíveis recusas quando fui à escola. A ideia foi
abraçada com entusiasmo e expectativa por todo o grupo docente impactando o
transcurso das próprias conversações, mas houve também certa frustração de
algumas pessoas quando souberam que “era só pra ler poesia”. Essa quebra de
expectativas foi crucial na busca da pergunta da tese, após a conclusão das
conversações.
Descrevo, então, esse denso movimento ao longo de cinco capítulos,
dialogando com teóricos, construindo argumentos, ouvindo e considerando as
falas de Carolina, Margarete, Renata, Eliane, Jaqueline, Sônia, Tereza, Andreia e
Tânia8, minhas colegas e colaboradoras. Concluímos o ano sem a presença de
Carolina em todos os encontros, por razões que serão detalhadas mais adiante.
São duas as unidades de atendimento sócio- educativo para menores infratores em Salvador
(ambas situadas em bairros periféricos: Tancredo Neves e São Cristóvão). O bairro de Tancredo
Neves é geograficamente mais perto da Universidade do Estado da Bahia, praticamente situado
em suas margens. Propositalmente a escolha foi feita, em uma perspectiva de pesquisa com
retorno/ impacto social, para além dos muros da Universidade.
8 Ressalto que utilizo os nomes verdadeiros das professoras que participaram da pesquisa por
ter submetido este trabalho acadêmico ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB). A pesquisa foi registrada na Plataforma Brasil, conforme preconizam
as orientações para pesquisas com seres humanos. Possuo o Termo de Consentimento Livre e
7
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No capítulo I, intitulado “Escrever é feito de casca e pérola”, frase do
poeta Manoel de Barros, o texto convida o leitor a conhecer os argumentos,
justificativas, problema e os objetivos da pesquisa, bem como as perspectivas
teórico- metodológicas e de análise, juntamente com o campo empírico e lócus
da pesquisa, em uma perspectiva indivisível e não engessada, entrecruzando as
questões metodológicas e o arcabouço teórico, fornecendo pistas do trabalho
feito ao longo de quase oito meses de pesquisa dentro da escola que atende
adolescentes em cumprimento de medidas sócio- educativas.
No capítulo II, intitulado Parceiros de letra e luta: o divergente Hamilton
Borges, o insurgente Manoel de Barros e o convergente Michel Yakini, são
apresentadas as possibilidades, aproximações e distanciamentos entre os
percursos e as poéticas desses três autores, problematizando lugares,
hierarquias culturais e desfazendo fronteiras. As palavras - divergente,
insurgente e convergente - vêm da trilogia de Veronica Rooth (Divergente), com
a qual estabeleço um diálogo a partir das marcas pessoais e poéticas dos
autores.
Abro o capítulo III com uma indagação: “Onde é meu lugar no mundo?”
Esse título resulta dos constantes questionamentos dos jovens que estão em
unidades de atendimento sócio- educativo, privados total ou parcialmente de
sua liberdade. São indagações típicas da adolescência, recorrentes nas aulas e
leituras. Perguntas dessa natureza invadem as salas de aula, produzindo
dilemas que intensificam ainda mais o complexo a prática docente dessas
professoras. Aqui são identificadas as colaboradoras da pesquisa, as
peculiaridades do sistema sócio- educativo no Brasil, particularmente na cidade
de Salvador, e a unidade escolar que serviu de lócus da pesquisa.
No capítulo IV, apresento mais vivamente as Conversações ou dois
dedos de prosa entre grades, muros e palavras, momentos de leitura literária
partilhados dentro da escola municipal Carlos Formigli, durante oito meses do
Esclarecido (TCLE) das professoras, instrumento que assinaram por livre e espontânea vontade
(após minhas conversas para apresentar a proposta da tese). O mesmo contém a permissão
delas para utilização de nomes verdadeiros, e não pseudônimos, além do comprometimento em
participar da pesquisa.
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ano de 2018. Foi apresentado um repertório de poesias e crônicas selecionadas
que foram partilhadas durante os encontros, bem como suas interfaces com as
outras possibilidades propostas (vídeos, clipes, músicas), à luz dos teóricos
utilizados, em um jogo simbólico ambivalente de dar e tirar o “chão” da
pesquisa.
Das vinte Conversações que tivemos ao longo do ano de 2018, seleciono
apenas para análise, entrelaçando-as com os referenciais que dão lastro teórico à
tese. Paralelamente, descrevo no capítulo IV os dois encontros que articulei com
os autores Michel Yakini e Hamilton Borges, por ocasião de sua visita, a nosso
convite, à unidade para um diálogo com professoras e estudantes.
E, para não concluir, no capítulo V, intitulado Para não dizer que não
chegamos ao fim, o leitor encontra (des) caminhos e (im) possibilidades a partir
da proposta docente formativa denominada Conversações, desenvolvida no
âmbito de uma escola entre grades, mas cujas (in) conclusões não permanecem
presas. Após as partilhas literárias realizadas nas Conversações, as professoras
escreveram suas impressões, detalhando o impacto dessa vivência em suas
práticas cotidianas.
Defendo a ideia de que a experiência de partilhas literárias pode ter
impactos e ressonâncias na prática cotidiana dos professores, e, deste
movimento, podem irromper novas configurações leitoras e docentes, como um
processo formativo e de reinvenção do leitor- professor.
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CAPÍTULO I:
“Pesquisar é cheio de cascas e pérolas”9
1.1 Uma busca pessoal por pérolas, em meio às muitas cascas
Ao pensar no desejo de escrita da tese, devanear sobre os traços
rascunhados e caminhos que foram percorridos é um processo inevitável. Isso
pressupõe demarcar as trilhas que fizeram parte das andanças que empreendi
ao longo da busca por pérolas que pude encontrar, em meio às cascas.
Obviamente o encontro das pérolas ainda não existiam, mas as coisas que não
existem são as mais bonitas, diz o poeta Manoel de Barros, um dos três poetas, que
usei como pano de fundo para compor o cenário da tese, notadamente nas
Conversações literárias com as professoras.
Em aproximadamente um ano, fizemos vinte encontros, ora semanais,
ora quinzenais, adaptados à necessidade da escola. Os diálogos, escutas e
silêncios foram atravessados pela partilha de leituras literárias de três poetas
contemporâneos: Manoel de Barros, Michel Yakini e Hamilton Borges. Como
não existe caminho pronto e acabado, coube a mim, na qualidade de
pesquisadora, empreender, de partida, uma caminhada teórica e epistemológica
que atendesse à diversidade e particularidade das pessoas que abraçaram a
ideia de me auxiliar a escrever uma tese conversando, o que atravessa meu
objeto de pesquisa.
No texto Pesquisa social: teoria, método e criatividade, a pesquisadora
Minayo (2001) define o objeto de estudo dentro de um trabalho científico como
um refinamento do tema e/ou o problema de pesquisa que se pretende
investigar. Isso demanda do pesquisador um lastro teórico e metodológico
consistente, sobre o qual lança os fundamentos de seus argumentos e
sustentação de suas hipóteses.

Adaptação de poema do livro Arranjos para assobio, de Manoel de Barros. A frase original diz:
“Escrever é cheio de cascas e pérolas”.
9
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O objeto desta tese- a experiência literária- é pensado enquanto elemento
potencialmente formativo e de transformação das pessoas envolvidas. É na
direção de Manguel (1997) que penso na experiência literária como uma
vivência além da interpretação do texto literário, pura e simples. Para o referido
autor, o leitor não somente é interpelado a interpretar o texto, mas é também a
sentir, experienciar o texto, mover-se a partir do que lê. Essa posição é reforçada
a partir do pensamento de Chartier (2006, p.234), um dos lastros teóricos da
tese: “[...] pensamos que ler um texto é compreendê-lo, isto é, descobrir-lhe a
chave. Quando de fato nem todos os textos são feitos para serem lidos nesse
sentido”
O cenário, uma escola pública municipal de Salvador, seria da ordem do
mais comum, não fosse o fato de estar situado dentro de uma unidade de
atendimento sócio- educativo para jovens em situação de conflito com a lei.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), jovens dos doze aos
dezessete anos que cometerem algum ato infracional podem ter punições que
vão desde a restituição do patrimônio público até a perda (parcial ou total) de
liberdade, a depender do grau da violação cometida.
As colaboradoras são nove professoras da rede municipal de educação
básica de Salvador/BA, que seguem acreditando em um movimento educativo
dentro de uma unidade de atendimento sócio- educativo; dadas as dificuldades
cotidianas às quais são submetidas (como falta de materiais, espaços de
formação que atendam à singularidade de sua atuação, nenhum estímulo
financeiro ou do órgão central para a permanência nessas unidades, para citar
apenas algumas), exercem com singular humanidade seu ofício, em uma
perspectiva para além da obrigação, mas de humanização de suas práticas
pedagógicas.
Sobre os objetivos da pesquisa, é importante destacar que do ponto de
vista do objetivo geral a pesquisa buscou analisar as potências da experiência
de leitura literária partilhada em uma escola de atendimento sócio- educativo,
enquanto possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras

31

professoras, a partir das poéticas de Manoel de Barros, Michel Yakini e
Hamilton Borges.
Do ponto de vista dos objetivos específicos, a pesquisa pretendeu:
investigar de que forma o letramento literário e as práticas pedagógicas dos
professores podem ser impactados a partir desse movimento de (auto)
formação proposto, compreender os desdobramentos do estudo da poética
dos autores supracitados na vida-formação desses docentes, e identificar a
imagem/ representação que tem as professoras de si mesmos, enquanto
leitoras e profissionais.
Nas minhas próprias itinerâncias como docente, atuando há alguns
anos no subúrbio ferroviário de Salvador no contexto da educação básica (e
também em uma Instituição de Ensino Superior privada), tenho me deparado
com realidades de partilha de leituras literárias diversas, bem como diferentes
perspectivas de formação docente. A despeito de atuar em um espaço escolar
periférico, em que convivemos com a divergência do que seria “um ambiente
escolar ideal” (condições de saneamento básico, materiais diversificados,
bibliotecas e espaços coletivos de leitura, espaços de lazer nos bairros etc.), com
as “heranças de uma cidade açoitada em silêncio”, nos dizeres de Michel
Yakini, tenho me deparado com gratas surpresas. Experienciar partilhas
literárias em meio a outro ambiente divergente (dentro de uma escola de
atendimento sócio- educativo) foi uma dessas boas supresas.
A pergunta da tese emana desse contexto: qual (ais) as potências da
experiência de leitura literária partilhada em uma escola de atendimento sócioeducativo, enquanto possibilidade de formação docente e de reinvenção de
leitoras professoras?
Delineando a tese, consegui ainda encontrar outras pérolas, em dizeres
barrenses. Uma delas foi conhecer as obras de dois dos três autores que estão às
margens dos mercados editoriais, mas que cresceram em realidades próximas a
esse cenário da pesquisa, Michel Yakini e Hamilton Borges.

32

Uma nova pérola foi o reencontro com a poética de Manoel de Barros,
que já conhecia. Trazer a obra do poeta inquieto, radicado em outro cenário, no
Centro-Oeste do país para a periferia de Salvador foi um desafio, pois oito das
nove colaboradoras não o conheciam. Do centro brasileiro, Barros partiu para os
demais centros do mundo e sua poética alcança outros lugares, mundo afora.
Já Hamilton Borges, cresceu na periferia soteropolitana e descobriu a
leitura literária dentro da prisão10; Michel Yakini, apesar de vir também de
outra realidade periférica (bairro de Pirituba, em São Paulo, sudeste do Brasil),
encontrou nas durezas diárias elementos para construir seus versos a partir do
cotidiano como fazedor de poesias e jogador de futebol amador, ou peladeiro,
como ele costuma dizer. Manoel de Barros é descrito por ele como seu mentor
de escrita criatividade e molecagem do idioma.
A convivência diária com a violência, a solidão humana, as condições
básicas de sobrevivência, a dureza do trabalho e as imposições do capital, a
precariedade dos transportes públicos na lida diária da sobrevivência das
populações marginais periféricas, a morte e a vida, a infância e a velhice, as
presenças e ausências de familiares, são temáticas que os três autores, cada um
a seu modo, trazem em sua poética.
Mas, é na constituição do homem, enquanto ser de possibilidades tantas
e diversas, que os autores se encontram, convergindo em certa medida. Ainda
que separados por um tempo- espaço, os autores se aproximam, ao se
debruçarem sobre o complexo destino humano, ainda que separados por
décadas, mas pela utopia que carregam em suas poéticas. O homem, em toda
sua complexidade e dualidades, é, para eles, uma pérola em meio às tantas
cascas.

O referido autor teve problemas com a lei em sua juventude e chegou a ficar encarcerado por
alguns anos no complexo da Mata Escura, em Salvador. Lá conheceu a leitura literária de alguns
poetas e saiu disposto a ser um deles, tendo como contexto de produção de sua obra a sua
própria história errante.
10
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1.2 Cascas da pesquisa
Além da partilha da palavra falada e escrita, vivenciei uma “audição
partilhada”, como afirma Chartier (2006; p.92), ao ouvir e escrever sobre as
histórias de leitura, de formação e os diversos modos de ler de professores,
conhecedores ou não desses três poetas, na tentativa de que algumas histórias
sejam visibilizadas.
Tomo como referência a apresentação do livro Conversa como metodologia
de pesquisa, de Luciana Marques (2017, p.20), para compreender o lugar do
pesquisador: para a autora, quem pesquisa deve “lançar seu olhar em todos os
elementos (aparentes ou não) e estabelecer relações com os outros elementos de
dentro ou de fora do cotidiano investigado”. Parto do princípio que realidade e
pesquisadora são inacabados, e por esse motivo precisam estar abertos às outras
vozes, gestos e pessoas do cotidiano que se pretende investigar.
A leitura que circula ou “a palavra que roda” remete a questões relativas
às questões do ato de ler e da formação de leitores (incluindo até mesmo as
políticas de leitura no nosso país), pois se constituem a partir da capacidade de
compreender o dito, interpretar o não-dito, extrapolar o texto, ler criticamente e
criar novas leituras a partir de uma leitura, transformando esta ação numa
experiência compartilhada, conjunta, solidária, democrática (MORENO, 2014).
Como leitora- guia das Conversações, tomei o lugar de mediadora, cuja
função é abrir caminhos com as palavras, dar passagem aos afetos, falas e
reflexões que a leitura das poéticas de Barros, Yakini e Borges propiciaram.
A mediação é uma tarefa complexa, pois não envolve apenas o ato de
mediar o texto. O mediador precisa de uma aproximação com o mundo do
leitor em formação, em uma dinâmica eu o faz sair de si para encontrar-se com
os outros: terá como desafio acolher a partir da fala e dos gestos, para tentar
desvendar esse mundo “estranho” aos seus próprios olhos (PASSOS,
GONÇALVES e CHACON, 2016).
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Para além de um espaço de formação de leitores, (ou lócus formativo
para os colegas docentes), ou ainda um lugar de ler Literatura, a intenção era
que as Conversações se materializassem em experiências de leitura (s) do
mundo, dos sujeitos, de outros textos, das próprias práticas com as quais
lidamos diariamente no exercício da docência. Que fossem as Conversações um
espaço em que se (re) pensasse o ser a partir da leitura literária. O desejo era
que as professoras usassem as próprias razões, seguissem os próprios instintos
leitores e chegassem às próprias conclusões, evocando o pensamento fecundo
de Virginia Woolf sobre os “leitores comuns”, marcados essencialmente pelo
espírito de liberdade, que os guia a ler o quê e quando quiserem, lendo para si
mesmos muito mais do que para qualquer outro objetivo.
O caminho metodológico é justificado pela singularidade do contexto da
pesquisa. Penso que esses espaços também precisam acolher e ofertar práticas
de leitura literária para os seus docentes. Seria esse um caminho possível de (re)
humanização desses estudantes e de suas professoras? Nesta direção, Candido
(1998) reafirma a fecundidade do trabalho com a Literatura: “[...] toda obra
literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é
grande o poder humanizador desta construção” (CANDIDO, 1998, p.177).
Atuando na Educação Infantil e Ensino Fundamental, escutei diversas
falas dos colegas sobre as necessidades de outras propostas formativas, em que
seria preciso oportunizar aos docentes espaços de leitura, escuta, escrita,
experiências, valorização e formação. Espaços em que fosse constituída uma
comunidade de leitores. Essa foi uma das pistas seguidas para elaborar a
proposta da tese.
Vale mencionar que nossas leituras são construídas dentro do jogo de
forças de uma comunidade e que é por meio da atuação ativa da comunidade
que se abre o caminho para nos constituímos como leitores. Para Chartier (2006)
uma comunidade de leitores é um espaço de atualização, por conseguinte
também de definição e transformação, das regras e convenções da leitura. Uma
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forma de interação social por meio da qual as práticas culturais de leitura
ganham a especificidade e concreticidade dos gestos, espaços e hábitos.
O ato de ler pertence tanto à ordem do que fazemos quanto à ordem do
que somos. Como aprendemos a ler, senão efetivamente lendo? Propus um
espaço de leituras literárias para as professoras, na hipótese de que esse
movimento possa ampliar o processo de letramento literário11 delas.
Para justificar a tese, é preciso fazer um breve retorno no tempo e
mencionar o convite feito pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador,
especificamente pela Diretoria Pedagógica (DIPE), para atuar em um grupo de
formação docente composto por professores que trabalham com crianças e
adolescentes infratores que cumprem medidas sócio- educativas.
A proposta, lançada no final de 2017 e concretizada em um calendário
de ações no ano de 2018, seria de trabalhar com os professores de duas escolas
municipais específicas12, sob responsabilidade pedagógica do município de
Salvador, que atendem um público diferenciado: menores em situação de
cumprimento de medidas sócio- educativas, privados do convívio social. Essas
escolas municipais estão situadas dentro dos espaços de recolhimento,
denominados FUNDAC (Fundação da Criança e do Adolescente).
Cabe um esclarecimento: esses professores não participam de todas as
formações “gerais”. Como atendem um público específico, suas formações são
mais direcionadas e tecnicamente orientadas para esta modalidade de docência.
Daí, então, emergiu a sensibilidade para estruturar uma proposta de formação
docente mais específica, com outras possibilidades de leituras, devido às
especificidades do contexto e do público atendido pelas professoras. Encontrei
uma pérola escondida em meio às duras cascas dos processos formativos do
município.

Expressão cunhada pelo professor e pesquisador Rildo Cosson (2014) e sobre a qual trazemos
mais explicações adiante.
11

Escolas Municipais Professor Carlos Formigli e Yves de Roussan, que funcionam nas
dependências da CASE Salvador Tancredo Neves e Boca do Rio).
12
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)13 prevê que os menores
infratores sejam atendidos dentro das unidades de internação com Oficinas
diversas (contendo diferentes modalidades de capacitação profissional) e
completem seus processos educativos escolares, a fim de que estejam aptos a
serem reinseridos ao convívio social quando cumprirem a pena sentenciada por
um juiz da vara da infância e juventude.
A pena sempre vai variar de acordo com o grau de gravidade e
envolvimento com o delito. A pior das sentenças, a privação total da liberdade,
exige do Estado o internamento do menor infrator em uma unidade de
atendimento sócio- educativo que conta com serviços educativos, médicos,
odontológicos, acompanhamento psicológico e social do estudante e de sua
família. Na unidade em que a pesquisa foi desenvolvida, todos esses serviços
são ofertados juntamente com a proposta de complementação dos estudos na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa complementação é
separada em Ensino Fundamental I, sob a responsabilidade do município de
Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Educação (que oferece à CASE
os professores e gestores) e Fundamental II (sob a tutela da Secretaria Estadual
de educação). Ressalto que a oferta é feita, porém a adesão é voluntária e só os
internos que desejam participar vão para a escola.
Obviamente há um incentivo por parte do Estado em reduzir ou atenuar
a pena à medida em que o jovem assiste às aulas. Muitos juízes consideram a
frequência escolar como um bom índice na reavaliação das penas; essa foi uma
das pérolas que ouvi nos corredores.
O espaço de “separação” do jovem de sua família e da sociedade que
ele prejudicou, independente do grau do prejuízo ou as consequências disso, é
apresentado como um espaço de efetiva garantia de direitos que, em linhas
gerais, os jovens pobres e periféricos (em sua maioria de cidades do interior da
Bahia) não experimentam antes de entrar lá. Ou, nos dizeres da professora

13

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que foi atualizada e suplementada pela Lei 12.010/2009.
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Renata Silva14, se transforma em um “espaço do contraditório” exatamente por
essa razão.
Optei por partilhar experiências de leitura literária com o grupo de
colegas para tentar compreender as possíveis potências da leitura literária
partilhada, que denomino Conversações a partir da adaptação do trabalho de
Adain Chambers (2007), cujo método Dime15 é utilizado para efetivar os
momentos de partilhas literárias.
A conversa considera o acontecimento e a ordinariedade em suas
potências e historicidades, subjetividades, localidades e dissensos. Na direção
do que propõe Chambers, Carmen Sampaio (2018) parte do entendimento que
ao conversar encontramos com o outro, sendo a conversa consolidada enquanto
uma metodologia de presença e de escuta que implica uma estratégia e ética
outras, o que me levou a construir a pesquisa compartilhadamente, por meio
das interações desenvolvidas.
Penso que partilhar leituras literárias constituem-se em um modo
produtivo de circulação de múltiplos sentidos. É com Amarilha (2006) que
reflito diante da possibilidade de que a Literatura pode se transformar em
experiência de mediação entre o que se é e o que se poderá ser. Talvez seja
possível balizar esse “vir a ser” a partir da proposta lançada.

Uma das professoras colaboradoras da pesquisa, que atua como vice- diretora no turno
matutino e professora no turno vespertino.
15 Método desenvolvido por Adain Chambers, escritor, professor e editor inglês que se debruça
há anos nas questões referidas à leitura, aos ambientes da leitura e às maneiras de conversar
sobre Literatura com crianças e jovens. Apresentado em livro homônimo, o método Dime é
maior ilustrado no livro Conversaciones, e baseia-se não somente em estudos, mas ainda em
práticas experienciadas pelo autor, ao longo de anos de trabalho com crianças e adolescentes.
Mais adiante falo das necessárias adaptações feitas para as Conversações com as professoras,
em função das especificidades do lócus da pesquisa.
14
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1.3 Quatro pérolas: as categorias teóricas
Uma adequada fundamentação teórica produz um repertório de
conceitos que concorre para que se tenha argumentos coerentes ao objeto da
pesquisa. Para tanto, elegi quatro categorias teóricas que atravessaram a leitura
analítica e interpretativa dos dados coletados e sistematizados, organizando
uma narrativa, na qual se tais categorias se entrecruzam e se alinham para dar
potencializar ao campo empírico. São elas: Conversas enquanto método de
pesquisa e Formação Docente; letramento literário; Literatura e formação leitora
e práticas culturais de leitura.
Tomo, então, como ideia central a necessidade dessas quatro categorias
para o balizamento teórico, a fim de organizar e conduzir o diálogo teóricometodológico dessa investigação.
Do ponto de vista da Literatura e suas potências, dialogo com diversos
teóricos estrangeiros e nacionais (como Chartier, Todorov, Eco, Compagnon,
Candido, para citar alguns), cujos estudos perpassam pela Sociologia da
Leitura, e consolidam os argumentos de que é preciso compreender as relações
que envolvem a leitura, a Literatura, o letramento literário e as práticas
culturais de leitura. Para melhor compreender esse caminho, optei pelada
Hermenêutica, tendo nos escritos de Gadamer (2005) pistas para ampliar a
minha análise diante dos registros orais e escritos feitos por mim e pelas
professoras.
As relações estabelecidas pelos leitores operam de modos e formas
diferenciadas, ainda que entrecruzadas a depender de cada contexto histórico,
cultural, modos de ler, repertórios de leitura, motivações e interesses do leitor.
Chartier (2005) indica possíveis caminhos:
Caberá aos futuros professores orientar leituras. Por isso, fazê-los
refletir sobre suas maneiras de ler, [...] poderia ajuda-los a definir
estratégias e percursos de leitura mais adequados para o
desenvolvimento de processos de formação de seu aluno.
(CHARTIER, 2005, p.89)
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A

Literatura,

aqui

compreendida,

não

como

redenção,

mas

reconhecida na sua inquestionável capacidade de produzir reflexões, mover o
sujeito de suas certezas e valores e crenças, de fazê-lo acreditar na potência de
seu imaginário e, sobretudo, reconhecer que há outras formas de ser e estar no
mundo, ao compreender a complexidade da existência humana, e de tocar
dimensões inalcançáveis para outros modos de ler o mundo, descobrindo suas
cascas e pérolas.
Coisas pequenas, porém, insubstituíveis, pode a Literatura fazer pelos
leitores e leitoras. Como bem diz Compagnon (2009), ela pode modificar nosso
modo de ver aos outros e a nós mesmos, encontrar proporções de vida, pensar o
lugar da morte, e ainda atribuir valor às coisas grandes e pequenas, na
contramão do que prega a sociedade capitalista:
[...] Seu poder emancipador continua intacto, o que nos conduzirá por
vezes a querer derrubar os ídolos e mudar o mundo, mas quase
sempre nos tornará simplesmente mais sensíveis e mais sábios, em
uma palavra, melhores. [...] A Literatura, exprimindo a exceção,
oferece um conhecimento diferente do conhecimento erudito, porém
mais capaz de esclarecer os comportamentos e motivações humanas.
(COMPAGNON, 2009, p. 51)

Os argumentos sobre a Literatura ser uma das vias possíveis de
entender as complexidades e humanidades já se mostraram frágeis, visto que
outras linguagens também têm reivindicado para si esse direito, tais como a
Arte e o Cinema. Esse é um terreno polêmico, mas me alinho com à posição de
Compagnon (2009) quando admite que a Literatura não é a única, mas é talvez
a mais atenta forma de refletir sobre as nossas andanças pelo mundo.
A Literatura incita o debate de se entrever a realidade social que nos
rodeia, ou ainda nos impele a confrontar as tensões que desestabilizam nossa
vida e que deveriam ser acolhidas e fecundadas pela escola e por outros espaços
formativos. É preciso ler para descobrir-se, para pensar a realidade e para dar
sentido às nossas memórias e experiências singulares (MORENO, 2016). É
preciso oportunizar mais espaços para essas leituras, especialmente as literárias.
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É sabido que nenhum leitor se aproxima ingenuamente de uma obra.
Toda a aproximação é intencional, para atender uma expectativa. O horizonte de
expectativas pode ser satisfeito ou quebrado. É preciso multiplicar os horizontes
de expectativas, uma vez que não existe uma leitura singular e homogênea para
todos os leitores, ainda que sejamos todos professores e estejamos lendo a
mesma obra, como propõe esta pesquisa doutoral. Cada leitor lerá do seu jeito,
influenciado pelo seu tempo, acionando outras muitas leituras, textos,
contextos, lugares, poemas.
Compreender esse processo poderá facilitar o entendimento em torno da
categoria letramento literário. Primeiramente marco os trabalhos de Magda
Soares (2003) no nosso país como fundantes para a ampliação dessa discussão; a
autora toma como letramento o sentido ampliado da alfabetização que designa
o processo de apropriação competente dos usos sociais da leitura e escrita. Mas
é com Graça Paulino (2001) que avanço no entendimento do letramento e parto
para o conceito de letramento literário. Esse é o tipo de letramento que nos
convida a desenvolver a liberdade de pensar, questionar padrões e
comportamentos, atitudes próprias da leitura de textos literários.
A leitura de um texto literário oferece a nós, leitores, variados caminhos
que definem diferentes e diversas leituras interpretativas, respondendo
provisoriamente às nossas perguntas e inquietações. Lemos com o que somos,
com as experiências socioculturais e coletivas historicamente acumuladas, com
nossos afetos, nossas sensibilidades e nossas necessidades se interpondo como
filtros. Ou, a terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela
expresse nossos mais fundos desejos, nos dizeres de Manoel de Barros.
Muitas vezes o leitor não se dá conta desse contexto de ampliação de
realidades, de aumento do seu processo de letramento literário, ou ainda da
incursão nesse processo. É Todorov (2009) quem nos adverte sobre a condução
da leitura literária que pode trazer efeitos positivos sobre os leitores:
Encorajar a leitura por todos os meios- inclusive a dos livros que o
crítico profissional considera com condescendência, se não com
desprezo, desde Os Três Mosqueteiros, até Harry Porter: não apenas
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esses romances populares levaram milhões de adolescentes, mas,
sobretudo, lhes possibilitaram a construção de uma primeira imagem
coerente do mundo que, podemos nos assegurar, as leituras
posteriores se encarregarão de tornar mais complexas e nuançadas.
(TODOROV, 2009, p.82)

Temos na fala de Todorov a exemplificação das práticas culturais de
leitura, outra das categorias teóricas que utilizo, que valorizam não apenas os
livros ditos clássicos. O entendimento sobre as práticas culturais de leitura na
perspectiva de Roger Chartier (2011) assinala diferentes maneiras de ler
(coletiva ou individualmente, herdadas ou inovadoras, públicas ou íntimas) e
por representações que os sujeitos possuem sobre o que seria o “leitor ideal”.
Faço uma incursão na Sociologia da Leitura, para ampliação do suporte
teórico da tese, ao compreender que este se consolida como um campo de
estudos que propõe reflexões sobre a dimensão social do livro e do leitor, e o
meio social no qual este está inserido, influenciando suas escolhas de leitura e
modos de ler. As práticas culturais de leitura estão aqui inseridas, tendo em
Chartier seu maior referencial.
Diversos estudos vêm sendo realizados no cenário internacional e
também no Brasil tomando o referencial das práticas culturais de leitura.
Visibilizando os trabalhos que são embasados nesta perspectiva, tomo as
pesquisas empreendidas por Ana Alcídia Moraes (2001) e Gláucia Maria Piatto
Tardelli (2001), aqui destacadas por terem elas aplicado - em diferentes
contextos, porém ambos dentro do Brasil - os estudos de Chartier, que se
fundam em práticas diversas de leitura e representações polimorfas sobre
leituras e leitores. Não se trata apenas de saber ler ou não, mas dos usos e
manuseios desta leitura, das suas finalidades, das diversas maneiras de ler, do
que se compreende como “prática cultural” (CHARTIER, 2011, p.105). Aqui
cabem livros, mas também quadrinhos, receitas, poesias, jornais físicos ou em
meios digitais.
A cada leitura realizada, o que foi lido muda de sentido, torna-se outro,
ganha novo significado; é como as cascas das conchas que são ressignificadas
após a retirada das suas pérolas. A proposta pensada é de uma formação

42

docente que pudesse encontrar pistas para ampliar o processo de humanização,
emancipação do indivíduo e letramento literário de professores que atuam na
educação básica dentro do contexto de atendimento sócio- educativo. Poderia
esse tipo de formação literária ter impactos nas práticas dos professores? E nas
atividades com os estudantes?
Sobre a formação docente é preciso fazer uma ressalva: compreendo a
formação do lugar de quem precisa realizar leituras permanentes; precisamos
de leituras e palavras que nos remetam ao diálogo, que não se esgotem em
verdades absolutas, mas que busquem verdades provisórias e se constituam
como pontes para nos estabelecermos como sujeitos históricos, considerando a
vulnerabilidade da condição humana em relação aos outros. Por que não pensar
em uma outra formação docente que nos remeta também ao diálogo e às
verdades provisórias?
Pensemos na fecundidade e potência de processos formativos que
pudessem despertar a sensibilidade estética e poética nos professores. Como
possibilitar essa (trans) formação, em uma perspectiva para além de
apropriação de saberes e transmissão de conteúdos?
Precisaríamos fazer uma (re) leitura dos processos formativos dos
nossos professores: pode-se pensar em processos formativos desatrelados dos
processos leitores? E como nos relacionar com essas (re) leituras, buscando-as
como pérolas em meio às cascas? Seguimos algumas pistas:
[...] Sem professores que leiam, que gostem de livros, que sintam
prazer na leitura, muito dificilmente modificaremos a paisagem atual.
Ao conquistar o ato de ler para si mesmo, dentro das condições
propícias, o professor estará aumentando o seu repertório de
conhecimentos, o que poderá reverter em incremento do trabalho
pedagógico. (SILVA, 1998, p.22)

É pertinente reiterar que tomo aqui a ideia de formação de professores
como um processo de conhecimento que se constrói ao longo da vida e que são
materializadas nas aprendizagens e experiências constitutivas de identidades e
subjetividades.
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Carecemos de propostas formativas que sigam nessa direção,
valorizando a condição humana, dotada das complexidades que lhe são
próprias. Evidencia-se, desta forma, que a educação e a formação dos leitores e
professores não podem continuar a ser sustentadas pelos mesmos paradigmas
tradicionais anteriores, nos quais ao sujeito é negado o direito à expressão da
sua subjetividade. Igualmente a formação docente: é preciso repensá-la (diante
de si mesma e da sociedade na qual está inserida), contextualizá-la e
problematizá-la, a fim de colaborar com sua efetiva ressignificação.
A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que
facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação
implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os
percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma
identidade, que é também uma identidade profissional. (NOVOA,
1992, pg.13)

É na direção do que propõe Nóvoa que acredito em uma formação
enquanto processo que não se consolida por simples acumulação (de cursos, de
conhecimentos, títulos ou técnicas), mas, por meio de um eficiente trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma
identidade pessoal.
A troca de experiências e a partilha de saberes não acontece somente em
uma perspectiva de investimentos individuais, mas também se consolidam em
espaços de formação mútua. Essa mobilização da experiência do sujeito
professor não está centrada apenas na dimensão pedagógica, mas também na
produção de saberes
A

formação,

por

ser

um

movimento

processual,

passa

pela

experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho
pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. Precisa ser
concebida como um dos componentes de mudança social: ela não se faz antes
da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura
dos melhores percursos para a transformação.
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Toda a formação encerra um projecto de acção. E de trans-formação. E
não há projecto sem opções. As minhas passam pela valorização das
pessoas e dos grupos que têm lutado pela inovação no interior das
escolas e do sistema educativo. Outras passarão pela tentativa de
impor novos dispositivos de controle e de enquadramento. Os
desafios da formação de professores (e da profissão docente) jogam-se
neste confronto. (NOVOA, 1992, p.15)

É relevante pensar com Nóvoa (1992) que práticas de formação que
tomem como referência as dimensões coletivas contribuem para a emancipação
profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na
produção dos seus saberes e dos seus valores.
A ideia aqui é estruturar uma proposta de formação que faça a junção
entre Literatura, docência, as poéticas de Manoel de Barros, Yakini e Borges e
letramento literário, numa perspectiva para além da prática pedagógica, mas da
humanização.
Acredito ser essencial oportunizar aos docentes mais/ outros espaços
como esse, visto que se entrecruzam coletividades e individualidades,
permeadas pelo político ato de ler, evidenciando as nuances de uma
comunidades de leitores (Chartier, 2002).
Pode-se afirmar que dentre as muitas e diversas maneiras de se constituir
comunidades de leitores, isto é, de grupos de leitores que se reconhecem como
parte de uma comunidade específica, as Conversações foram uma prática
privilegiada.
Justifico essa afirmação com três entradas: a) ao lerem juntos, os
participantes do grupo explicitam o caráter social da interpretação dos textos e
podem se apropriar do repertório e manipular seus elementos com um grau
maior de consciência, quer seja para reforçar ou para desafiar conceitos, práticas
e tradições; b) ler em grupo, argumenta Long (1993), “[...] encoraja novas
formas de associação e fomenta novas ideias que serão desenvolvidas em
diálogo com os outros e com os livros” (LONG, 1993, p194); c) a leitura em
grupo estreita os laços sociais, reforça as identidades e a solidariedade entre as
pessoas- é ainda Long quem diz que “o ato de ler em grupo e decidir qual o seu
programa se apresenta como uma ocasião para que as pessoas se definam quem
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são, cultural e socialmente, e busquem a solidariedade com seus iguais”
(LONG, 1993, p.194).
É preciso visibilizar as práticas de leituras dos professores. A ideia das
Conversações foi uma forma de colocar esse pensamento em prática. Tal
posicionamento está embasado na concepção de que ler implica os atos de
reapropriar e reinterpretar os textos. O que se deseja alcançar é a descoberta
(por parte do professor) da condição de leitor e uma qualificação maior para a
leitura, por conta da troca, das vivências de leitura e histórias de vida
partilhadas.
Nas Conversações retoma-se a experiência da leitura em voz alta, muito
difundida em épocas passadas, mas, dessa vez, de modo partilhado. A leitura
oralizada tinha dois propósitos, como afirma CHARTIER (1998):
De um lado, uma função pedagógica: demonstrar que se é leitor,
lendo em voz alta, constitui um ritual de passagem obrigatório para
jovens que exibem, assim, seu domínio da retórica e do falar em
público. Por outro, um propósito literário: ler em voz alta é, para um
autor, colocar um trabalho em circulação, publicá-lo. (CHARTIER,
1998, p. 22)

O mais importante nas Conversações não era o conteúdo das poesias
partilhadas, mas as práticas de leitura e os sentidos produzidos coletivamente.
A leitura interpretativa nas Conversações encontrou acolhimento teórico na
perspectiva hermenêutico- interpretativa, visto que a mesma tenta desenvolver
questões complexas, como o modo como é possível “compreender” a
experiência humana do mundo (a opinião do outro, ou o sentido do texto), “[...]
considerando “pré-juízos” e “pré-conceitos” que os hábitos linguísticos, a
cultura em geral, e a realidade histórica do nosso ser, ou ainda a dialética
sujeito- objeto na situação interpretativa”. (AMADO, 2014, p.79)
No devir das Conversações, as professoras registraram sua passagem
por este espaço formativo em diversos momentos. O registro, oral e escrito,
delas e meu, fez-se necessário para que eu materializasse a expressão dos
desejos, motivações, expectativas e necessidades formativas das colegas.
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Ao entrecruzar formação docente, o registro que fiz e o registro das falas
das colegas e suas produções escritas, preciso indicar por qual viés de análise
caminhei para compreender esses processos. Optei pela Hermenêutica.
A Hermenêutica não é apenas uma metodologia utilizada nas ciências
humanas, mas “[...] uma tentativa de compreender o que são verdadeiramente
as ciências humanas para além de sua autoconsciência metodológica, e o que as
liga à totalidade de nossa experiência do mundo” (GADAMER, 2005, p. 31).
O encontro com os referenciais gadamerianos da Hermenêutica me
permitiram vislumbrar um horizonte compreensivo sobre a formação docente, a
leitura literária e seus desdobramentos na relação com o outro. A Hermenêutica
preocupa-se com a formação ética, com a compreensão e o reconhecimento de
que somos todos seres em processo de formação.
A compreensão se mostra como um acontecimento que marca diferentes
maneiras de articulação entre a estrutura preconceitual (do original não
conhecer antes de aprofundar um dado conceito) e o projeto, numa situação
atual. Hans- George Gadamer, filósofo que liderou os debates em torno da
teoria hermenêutica da compreensão, propõe-se a pensar uma prática humana e
social que não se resume à aplicação mecânica da técnica, mas mostra que
existem outras formas de conhecer a realidade; sua questão central é
compreender a experiência humana, do saber e do fazer humanos.
[...] Também aqui se torna claro que o homem que compreende não
sabe e nem julga a partir de um simples estar postado frente ao outro
sem ser afetado, mas a partir de uma pertença específica que o une
com o outro, de modo que é afetado com ele e pensa com ele.
(GADAMER, 2005, p.425)

Entendo que além de acontecer com o (s) outro (s), a formação de
professores deve passar pelo desenvolvimento de experiências de produção e
ressignificação de si mesmos como eventos potencializadores do exercício de
humanidade.
Torna-se imprescindível compreender as trajetórias, os processos, os
percursos, os movimentos e sentidos de formação; significa pensar o processo
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de educação e formação do sujeito-professor como um processo de produção de
si mesmo. Ao afirmar que a educação é educar-se, Gadamer (2005) afirma que o
modo de ser do humano é essencialmente criador. A criação, no sentido
hermenêutico, não está ligada às coisas enquanto essência, mas enquanto
linguagem.
Compreende-se o mundo e a si mesmos de um jeito único, que se desloca
a cada nova experiência e a cada nova relação que se estabelece entre os
elementos da tradição, ou do passado e as expectativas de sentido lançadas
como possibilidades.
O caminho hermenêutico é tomado então como a possibilidade de um
ensaio de (auto) esclarecimento e, também, de (auto) confronto, pois se trata de
um processo de interpretação da própria experiência como um ato de
construção de sentidos sobre si. Seria este então um descaminho, como figura o
poeta Manoel de Barros?
Entende-se que o processo da formação docente a partir da leitura
literária compartilhada pode ser pensado como uma relação hermenêutica,
logo, uma relação de produção de sentidos. Construímos significações e
sentidos frente ao vivido. Assim, o texto de nossa vida (bem como todo e
qualquer texto), pode ser objeto de múltiplas interpretações. Dar sentido ao que
nos acontece é compreender; é traduzir os signos em suas múltiplas formas.
Compreender um texto, na perspectiva hermenêutica, é questionar o que
ele está nos perguntando; é interpretá-lo, mas sem fechar as hipóteses
interpretativas. Um texto precisa levar o leitor a fazer perguntas e a questionar
para, posteriormente, ser interpretado. Para que ocorra essa interpretação é
necessária uma reconstrução da pergunta que é transmitida, ou seja, superar o
horizonte histórico que a própria tradição nos coloca.
Gadamer (2005) estrutura o conceito hermenêutico na ideia central de
que o conhecimento é uma construção sólida de experiências, estruturadas
hermeneuticamente, na qual a verdade é múltipla, historicamente localizada e
ligada ao contexto em que o conhecimento se dá.
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Compreende-se que o conhecimento é hermeneuticamente construído a
partir do fenômeno com o qual o conhecedor entra em contato e não uma
simples representação ou cópia do real, o que exige uma contínua interação de
subjetividades. Penso que podemos construir conhecimentos com sentidos e
significados, ampliando o letramento literário dos docentes, por meio das
Conversações.
Como ser interpretativo, em busca de sentido e compreensão, o ser
humano é um ser hermenêutico, um mediador, um ser que tem necessidade de
transitar em espaços intermediários e textuais; ele precisa decifrar significações,
a arte mesma da Hermenêutica. Seria então um processo de compreender
também o não-dito, os vazios, silêncios, lacunas que todo texto deixa; a língua,
na perspectiva gadameriana, oculta mais que revela.
Entendo então ser uma condição necessária que o sujeito-professor
questione,

desenvolva

sua

subjetividade

aberta

às

diferenças

e

às

especificidades do outro, escutando-o e não o julgando. Nesta perspectiva, o
outro passa a ser visto como fonte de rica partilha, justamente por ter uma
verdade diversa da minha. Percebe-se, assim, na hermenêutica gadameriana,
uma relação de alteridade, onde somos convidados a repensar nossa postura
frente ao outro.
Vir ao encontro do outro, ou ao lado dele estar, no diálogo, pressupõe
aceitação e escuta. Assim, estar ao lado dos poetas Manoel de Barros (em versos
e prosas), Michel Yakini e Hamilton Borges (esses dois últimos, em versos e
prosas, mas também presencialmente) foi um movimento que pressupôs,
primeiramente de mim mesma, uma abertura ao novo.
As poéticas de Borges e Yakini eram, até o ano de 2017, desconhecidas
para mim. Encontrei neles pontos de insurgência, divergência e, por fim,
convergência, quando li as obras Teoria Geral do Fracasso (Borges) e A cor de
um verso (Yakini).
Após a primeira qualificação doutoral, recebi como indicação de um dos
membros da banca ampliar a ideia das Conversações com outros poetas. A ideia

49

inicial era compartilhar com as professoras apenas a poética de Manoel de
Barros, quando a primeira qualificação aconteceu. Qual não foi a minha
supresa, encontrei muito mais convergências do que divergências, a despeito do
tempo- espaço diferenciado em que estavam inseridos. Sobre essas pérolas
encontradas, escrevo no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO II
PARCEIROS DE LETRAS E LUTAS: o insurgente Manoel de Barros, o
divergente Hamilton Borges e o convergente Michel Yakini

O que une (ou separa) um poeta contemporâneo mato-grossense, um
poeta-escritor periférico paulistano e um outro escritor autodenominado
maloqueiro quilombista baiano? Suas localizações geográficas são divergentes;
suas poéticas e lutas, atemporais. Embora sejam evidentes as suas diferenças do
ponto de vista econômico, social, cultural e literário, teriam eles algumas
similitudes? Poderiam eles ser considerados, em alguma medida, parceiros de
letras e de lutas?
Para explicar as razões que me levaram a escolher três escritores tão
diversos, sem restringi-los a uma categorização simplista, começo justificando a
utilização do termo contemporâneos, cuja denominação evoca o que propõe Cuti
(2010): a perspectiva de reunir escritos e escritores que se interseccionam de
alguma forma.
Ser contemporâneo nesse entendimento é ser urgente. Os três poetas
simbolizam essa urgência em suas escritas. A despeito das singularidades, suas
poéticas evocam o sentimento de responsabilidade e solidariedade, repensando
questões culturais e sociais próprias de seu tempo. Desse modo, parecem querer
impactar suas realidades.
Pensando

nesta

direção,

Schollhamer

(2009)

arrazoa

que

o

contemporâneo não se identifica com seu tempo, mas exatamente por conta
disso propõe um ângulo em que possa tentar expressar ou representar o
presente com o qual não se conecta imediatamente. Penso ser esse o caminho
que os três poetas escolheram. Essa busca “[...] torna-se sinônimo de consciência
subjetiva e de uma aproximação literária ao mais cotidiano, autobiográfico e
banal, estofo material da vida ordinária em seus detalhes mínimos”
(SCHOLLHAMER, 2009, p. 15).
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Por compreender a amplitude e profundidade da produção literária das
margens, denominada literatura marginal, opto por reduzir esse vasto mundo e
discuti-lo a partir do recorte da literatura marginal periférica contemporânea.
Refletir sobre a literatura marginal periférica pela ótica contemporânea é pensar
em duas das suas dimensões principais: a política e a literária.
Política porque reflete e questiona a força emancipadora dos “que vêm
de baixo” e passaram a escrever e visibilizar seus escritos e produções. Literária
porque oferece novos desafios para a literatura contemporânea brasileira, do
ponto de vista da linguagem, do conteúdo e da forma, especialmente do lugar
de fala:
Num mundo em que a violência virou regra e o estado de exceção é a
norma, em que o planeta é destruído em velocidade impensável, em
que terras e recursos são roubados aos povos para benefício de
poucos, em que o tráfico de drogas destrói vidas e transforma tudo
em um campo de guerra, em que a impunidade e a injustiça são as
únicas características fiáveis do suposto “Estado de direito” [...] neste
mundo, escrever é um ato em que a estética é indissociável da ética.
(REYES, 2013, p. 56).

Sob essa perspectiva que entrelaça política, ética e estética na produção
literária, tem-se representantes legitimados pela comunidade ou por seus pares,
passando ou não pela Academia. Muitas vezes, às margens de um suposto
cânone, recorrem a outros meios de divulgação de sua obra, como Manoel de
Barros; ou a construção e produção de Saraus e Slams, a divulgação de seus
escritos em blogs na internet, como Hamilton Borges e Michel Yakini. Isso
lembra o que Foucault (1979) alertava anos atrás, em Microfísica do poder:
Ora, o que os “intelectuais” descobriram recentemente é que as
massas não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente,
claramente, muito melhor que eles, e elas o dizem muito bem. Mas,
existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e
esse saber. Esse poder não se encontra somente nas instâncias
superiores da censura, mas que penetra muito profundamente, muito
sutilmente em toda trama da sociedade. Os próprios intelectuais
fazem parte desse sistema de poder (FOUCAULT, 1979, p. 71).

É exatamente na contramão do sistema que barra e deslegitima a
produção periférica que a literatura marginal periférica se afirma. A hipótese é
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que seja a literatura marginal periférica um fenômeno reativo ou combativo,
pois pode ser reflexo da crise capitalista neoliberal global, manifestando-se de
formas similares em várias partes do mundo (REYES, 2013).
Aqui é importante demarcar o que tomo enquanto “lugar de fala”. Sem
me ater à profundidade sociológica da expressão, acho justo fazer menção aos
trabalhos de Djamila Ribeiro (2017), que também se inspira em Foucault (1979)
para partir do entendimento que a linguagem atua enquanto mecanismo de
manutenção de poder e das teorias feministas. Assim:
Não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente,
mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos
acessem lugares de cidadania. Seria, principalmente, um debate
estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas
de entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringem
oportunidades. (RIBEIRO, 2017, p. 61)

Para a autora, a tentativa seria compreender as condições sociais que
constituem o grupo no qual o indivíduo está inserido e quais são as
experiências que essa pessoa compartilha ainda como grupo. Pensar em “lugar
de fala” seria romper com o silêncio instituído para quem foi subalternizado,
um movimento no sentido de romper com a hierarquia, que considera violenta.
De certa forma, trata-se de uma literatura divergente, insurgindo como
uma resposta possível e uma inevitabilidade de pensar criticamente, através de
uma escrita literária que aparentemente reivindica o local, mas é também um
fenômeno global, ou pelo menos manifesta-se de forma similar em distintas
partes do mundo. É também uma literatura insurgente, em razão de instituir
uma rebelião contra o silêncio conivente da sociedade e do Estado face às suas
mazelas cotidianas. E ainda convergente, ao se configurar como uma voz de
denúncia e insubordinação. Os três autores, cada um ao seu modo, inscrevemse nessas perspectivas, firmando-se como parceiros de letras e lutas.
As denominações enunciadas no título deste capítulo – o insurgente, o
divergente e o convergente - tem inspiração na trilogia Divergente da escritora
norte americana Verônica Rooth, cuja perspectiva é situar e aproximar os três
escritores.
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A escrita literária de Veronica Roth concentra-se nas obras distópicas,
tendo em vista acentuar determinadas convenções sociais, denunciando-as,
provocando-as e criticando-as. De certa forma, a distopia atrela-se às sociedades
atuais: inscreve-se como uma espécie de universo paralelo, afirmando o
autoritarismo e o totalitarismo, a violência e a desvalorização do humano, cujo
retrato é de uma sociedade corrompida, até mesmo anárquica, moral ou
pandêmica. O universo criado por Veronica Roth é assim: distópico, complexo,
vasto e essencialmente humano. Dentre as principais produções da escritora,
Divergente é a obra de destaque, que resultou ainda na escrita de mais seis
contos após publicação da trilogia16, sendo uma espécie de desdobramento das
personagens dos livros: Free Four: Tobias tells the story é o primeiro deles.
A trilogia divide-se em três romances: Divergente (2012), Insurgente
(2013) e Convergente (2014). O primeiro livro ambienta o leitor no experimento
feitos com seres humanos dentro de uma Chicago futurista, nos Estados
Unidos, introduzindo o sistema totalitário vigente dentro da cidade e as facções
que separam e constroem a sociedade. As revoltas e as modificações da suposta
ordem dentro da sociedade estão no segundo livro, e o último traz significativas
rupturas e reformata Chicago (e seus habitantes) por completo.
Na trilogia, a divergência genética é considerada um tabu e pouco
discutida em uma sociedade futurista: os sujeitos são geneticamente
predispostos a uma determinada facção e precisam permanecer nelas,
aprendendo seus valores essenciais e “seus lugares” na estratificada sociedade.
Eles só podem mudar sua origem ou se manter eternamente em suas facções
originais no ritual de passagem para a vida adulta, que acontece aos dezesseis
anos.
Na obra de Veronica Rooth, muito do que se sabe sobre a divergência
encontra-se no terreno mitológico, perpetuando o hábito humano de criar mitos
para lidar com fatos desconhecidos (PEREIRA, 2017).
Os direitos de publicação de sua obra foram vendidos em 2010 e em abril de 2011 os direitos
para adaptação fílmica já haviam sido comprados, um mês antes do lançamento dos livros. Em
2015, já haviam sido vendidos 10 milhões de cópias dos três livros.
16
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O governo totalitário da obra também é ativo na criação e disseminação
desses mitos, alimenta uma imagem atroz e nociva, propondo que os sujeitos
sejam delatados pela sociedade e entregues para serem eliminados, caso
encontrados. Um dos mitos trata-se da ampla propaganda estatal que
objetivava a aceitação das manipulações genéticas e constantes monitoramentos
individuais e coletivos, a fim de corrigir a “danificação genética”, conforme
explicação da narradora e personagem Tris:
Eles descobriram que a mera correção genética não era suficiente para
alterar a maneira como as pessoas se comportavam. Uma nova ordem
social, combinada à modificação genética, foi determinada como a
solução mais completa para os problemas comportamentais
decorrentes da danificação genética (ROTH, 2014, p. 131).

Na obra, o que o governo e os demais membros das facções não sabiam é
que, apesar de todas as modalidades de controle, alguns indivíduos
permaneciam com o “problema” genético, ou seja, fora dos moldes sociais que
lhes eram impostos. Esses eram os humanos divergentes, os quais deveriam ser
eliminados imediatamente da sociedade. O autor Hamilton Borges tem uma
história de vida e leitura que me remeteu aos divergentes da obra de Rooth.

2.1 Hamilton Borges, o divergente: das margens da sociedade soteropolitana
para o centro do mundo
Em cada passo que dou sobre o mundo, vou construindo uma prosa
de areia e vidro temperado, sei que estou condenado e não me
importo, suporto a sentença ou o que quer que seja, contanto que não
me furtem a tinta, o papel e essa mania de levantar quando o tombo
me relega à solidão.
(BORGES, 2012, p. 47)

Na obra de Verônica Rooth, a divergência é uma marca que torna
incontroláveis os sujeitos que possuem essa condição sob o prisma social e
comportamental,

expressando

temperamento

altamente

questionador

e

inconformado frente às condições sociais em que se encontram. São, portanto,
sujeitos que se constituem como uma verdadeira ameaça ao sistema
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estabelecido. Aqui encontro significativa proximidade com o escritor baiano
Hamilton Borges dos Santos, o autor divergente.
Nascido no bairro periférico da Liberdade, em Salvador- Bahia, Hamilton
Borges dos Santos cresceu cercado pela forte e marcante presença feminina,
especialmente da avó e da tia. Suas origens remetem a um contexto de
acentuada privação material, porém com acesso a alguns suportes de leitura.
Ele cita a vivência com almanaques e enciclopédias, a princípio reservados às
meninas, como objetos primeiros de seu interesse. A relação com a escrita nasce
logo na infância, embora tenha se alfabetizado tardiamente.
O autor baiano sempre pontua, em sua escrita, desde os primeiros contos
e poemas17, a sua condição racial, social e geográfica: torna-se divergente por
recusar denominações diversas, incluindo o título de poeta contemporâneo e
periférico. Do mesmo modo, Manoel de Barros não aceitava a denominação
“poeta do Pantanal”. Decifrar-lhes é um complexo enigma. Hamilton é força
incontrolável:
Tenho milhões de trovoadas acumuladas
Variações de desejos, careações nos ossos e uma vontade de vida que
me leva
Sou esfinge...
decifrar-me é um ato feito em pedaços.
(BORGES, 2012, p. 29).

O marcador raça perpassa toda a obra do poeta e retrata a periferia
soteropolitana como um lugar de onde falam muitas vozes, não por escolha,
mas por conta de um “jogo social e histórico que os empurrou e empurra para
as margens desde a escravização” (MORENO, 2018). Recobra para si o nome
Walê, cujo nome reafirma sua filiação e herança africana yourubá, reclama para
si a defesa de uma periferia apartada social e racialmente, no caso do contexto
baiano. Ele se descreve como pan africanista, quilombista e de ação
comunitária. O nome Walê remete àquele que volta para o caminho, ou o que sempre
Além do livro de poesias Teoria Geral do fracasso (cuja primeira edição é de 2012, sendo
relançada em 2017 na sua segunda edição), Borges também publicou Salvador, cidade túmulo
(2018), além de escrever ficção e realidade com outros autores no blog Reaja ou será morto, reaja
ou será morta”. Desde o final dos anos 1980 ser o fundador do coletivo poético “Os
maloqueiros”.
17
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retorna à Ancestralidade, em yourubá. Em alguns escritos, assina como Hamilton
Borges dos Santos Walê.
Bacharel em Direito, o poeta baiano defende encarcerados negros e
afrodescendentes pobres que não podem arcar com custos de honorários
advocatícios, sendo ele mesmo um ex-presidiário no fim dos anos 1980. Além
de lutar em favor de vítimas de violência do Estado, por intermédio de sua
Organização social e política Reaja ou será morto/ reaja ou será morta. O autor
também coordena um trabalho social realizado na Escola Winnie Mandela, que
oferece caratê, dança, boxe, reforço escolar e atividades culturais para crianças
da comunidade do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. As atividades
culturais são ofertadas no contra turno da escola, sendo este um requisito para
que as crianças frequentem o referido espaço cultural.
A organização política Reaja é associada a uma ONG Internacional de
Direitos Humanos contra o genocídio do povo negro, e luta contra “a
brutalidade policial, pela causa antiprisional e pela reparação aos familiares de
vítimas do Estado por execuções sumárias e extrajudiciais, por meio de grupos
de extermínio e milícias.”18
Hamilton Borges faz questão de assinalar que não foi a universidade que
o formou, mas sim a militância, o contato diário com o povo preto pobre e
periférico do Curuzu, no coração do bairro da Liberdade, em Salvador. Soma-se
a isso, a experiência com os movimentos culturais e sociais de ligação racial, a
exemplo do conhecido bloco afro Ilê Ayê, uma das referências para o Reaja.
O poeta não aceita rótulos, nem se reconhece a partir deles. Escreve como
um homem preto, a partir de uma realidade vivida e cotidianamente sofrida
por seu povo e por ele próprio, de negação de direitos básicos, violência e
truculência das forças do Estado, evocando a resistência da população na
periferia soteropolitana.

Informações retiradas do blog oficial da organização Reaja ou será morto, reaja ou será morta.
Disponível em: < https://reajanasruas.blogspot.com>. Acesso: em 27/05/19, às 19:30h.
18
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Hamilton rejeita a expressão “periférica” para a sua obra, pois entende
que a literatura preta não é uma novidade na agenda nacional e nem um
“apêndice” do sistema literário, mas sim reverbera o debate sobre poder. Esse
debate insurge de modo pulsante em seu discurso:
A escrita preta produzida no Brasil não pode ser considerada e não é
periférica, marginal ou subterrânea, lugar onde muitos querem
colocá-la. A literatura preta não pode ser definida e refletida a partir
de um olhar e de um referencial branco excludente, um referencial de
branquitude, um referencial de supremacismo branco (BORGES, 2018,
p. 2).

A poética de Borges assume a face da divergência também por combater
o formalismo do ambiente acadêmico que, segundo ele, possui cerceamentos e
“rituais limitadores da criatividade literária”. Sua perspectiva literária choca,
reage, combate, partindo para o embate direto. Em analogia, remete à postura
dos divergentes Tris e Tobias, protagonistas da obra de Rooth (2013):
Não podemos ficar confinados a uma única maneira de pensar, e isso
apavora nossos líderes. Isso significa que não podemos ser
controlados. E significa também que, não importa o que eles façam,
nós sempre causaremos problemas para eles (ROTH, 2013 [2012], p.
455).

Com um repertório de leitura heterogêneo e divergente, como ele mesmo
reconhece, encontra nas linhas de poetas, a exemplo de Machado de Assis, Luiz
Gama, Cruz e Sousa, passando por José de Alencar, Wole Soyinka, Landê
Onawalê e Ítalo Calvino, inspiração e bagagem literária para seu processo
criativo.
A vida e a morte são matérias de sua poesia, evocando palavras usadas
por Manoel de Barros. No entanto, a poética de Borges não se limita às
tragédias

do

universo

cotidiano.

Sua

literatura

é,

sem

dúvida,

de

autorepresentação, mas não só isso: é também porta voz dos “invisíveis”,
configurando o vigor político e social de sua obra. Desde o primeiro livro
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publicado em 2012, intitulado Salvador Cidade Túmulo, as temáticas raciais e
sociais já se faziam presente de forma veemente.
Hamilton Borges constrói, no seu segundo livro de poemas, Teoria Geral
do Fracasso (2017), uma narrativa literária ainda mais contundente e divergente.
A obra dialoga com o fracasso a partir de uma outra perspectiva, não a do
fracasso individual, mas o fracasso de uma coletividade negra e periférica
(MORENO, 2018), cuja escrita ampara-se em suportes históricos e sócioeconômicos. Ele também fala de amores e afetos nesse livro, quando rememora
a companheira, a mãe, a avó, os filhos. Amor e dor comparecem em uma linha
tênue, constituindo expressões intrínsecas à natureza humana.
Em Teoria Geral do Fracasso19, são apresentados vinte e quatro poemas
divididos em duas etapas: A casa, que concentra quinze poemas com as
temáticas da infância, os afetos e percalços de Hamilton Borges; e A rua, em que
destaca, nos outros nove poemas, a militância, as amizades com os
companheiros (livres e encarcerados, vivos e mortos), e as articulações políticas
e ideológicas.
Em Teoria Geral do Fracasso, as presenças femininas são sempre o elo de
afetos positivos, predominantemente personificada na figura de sua avó,
aparecendo em cinco dos quinze poemas da primeira parte da obra. Intitulada
A casa, essa parte do livro trata de sua própria história de vida e amizades,
mulheres que o marcaram, além dos filhos. Há também espaço de destaque em
seus poemas para a filha e para a companheira de vida e de obra, sendo esta
organizadora e editora de seus dois livros publicados.
Vovó, em maiúsculo, sempre, é heroína do cotidiano do poeta, simboliza
a zanga e o dengo, o rigor e o afago. Ela também é aquela que carrega
narrativas que enaltecem o povo negro, e, com uma voz subversiva, rebela-se
contra as opressões cotidianas:

Hamilton Borges Walê doou para a Escola Municipal Carlos Formigli quatro exemplares
autografados do livro Teoria Geral do Fracasso na ocasião de sua visita a instituição.
19
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Em cada subida de ladeira, meu corpo recorda as pelejas
da guerrilha que Vovó travava para sobreviver.
Suas recordações reconstruíam Salvador numa versão em que os
vencedores somos nós.
(BORGES, 2012, p. 22).

A militância do poeta, assim como sua própria vida, não se concretiza na
reivindicação das palavras, apenas. Hamilton Borges defende uma retomada
(violenta e com enfrentamento, se preciso) de direitos que, historicamente,
foram negados aos negros do país.
Em suas trajetórias, a escrita literária é um caminho que o poeta tomou
para si. A divergência do poeta é pulsante e pode ser sentida ainda no
movimento de ruptura que ecoa sua produção literária. Ele afirma que faz uma
“literatura de problema” para consolidar a denominação combativa e
quilombista:

Poetas são eles e seus cantares comportados; eu sou maloqueiro
Invado as festas e digo meus versos sem licença
Constrangedor, sem reverência a nada
Sou panfletário e mal- humorado.
(BORGES, 2012, p. 39).

Apesar do destaque dado ao livro Teoria Geral do Fracasso (cuja primeira
edição data de 2012 e a republicação, de 2017), por ter sido esse livro utilizado
nas Conversações com as professoras da Escola Carlos Formigli, sabe-se que
Hamilton Borges também publica poemas e contos nas redes sociais e na
internet desde o fim dos anos 1990. É considerado um dos precursores dos
slams20 na Bahia e lançou, em 2018, o livro de contos Salvador, cidade túmulo.
Alguns dos poemas de Hamilton Borges provocaram reações adversas
nos alunos e nas professoras (refiro-me à visita que o autor fez a instituição21 e
“Batalhas” de versos, em que autores, poetas e anônimos declamam suas poesias. Afirma-se,
na Contemporaneidade, como espaço de produção, veiculação e publicização de Literatura,
ganhando fama a partir do trabalho realizado nas periferias de são Paulo, tendo na Cooperifa
um dos seus maiores representantes (desde os anos 2000). Em Salvador, destacam-se as
iniciativas de batalhas a partir da atuação do Blackitude e Sarau da Onça.
20

O encontro aconteceu com a presença de Hamilton Borges, os estudantes e professoras. Foi
um rica experiência de trocas e leituras literárias partilhadas, além de cantar uma música do
21
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às Conversações) talvez por tratar de temáticas familiares, ou por utilizar uma
linguagem muitas vezes perturbadora, ou ainda por devolver os leitores
brutalmente ao chão (MORENO, 2018), após elevá-los a um nível visceral de
contemplação dos absurdos cotidianos periféricos.
Tenho razões para acreditar que todos nós, professoras, estudantes e eu,
fomos provocados a partir da poética de Borges. Recordo-me de um dos alunos
internos, após a roda de conversa com o autor, indagar: “professora, fiquei muito
mexido com a poesia do rasta22 e queria escrever uma carta para ele. A senhora pode
levar pra mim?” Respondi, atônita e maravilhada, que a levaria sim. Era só ele
escrever. E, infelizmente, ele nunca o fez.
Em capítulos posteriores, tratarei de modo detalhado sobre a poética de
Hamilton Borges, e os demais poetas, no contexto da pesquisa de campo,
especialmente nas Conversações, analisando as contribuições de sua poesia
divergente na formação das professoras.

2.2 Manoel de Barros, o insurgente: do Pantanal às margens do mundo
As pessoas, eu descobri, são camadas e camadas de segredos. Você
acredita que as conhece, que as entende, mas seus motivos estão
sempre escondidos de você, enterrados em seus próprios corações.
Você nunca vai conhecê-las, mas às vezes decide confiar nelas.
(ROOTH, 2013, p. 494).

Na citação acima, proveniente do segundo romance da saga de Verônica
Rooth – Insurgente - a personagem Beatrice Prior tem sua condição genética
divergente descoberta pelo governo. Ela é capturada e submetida a testes
diversos. Por ser divergente e muito pouco ou quase nada controlável, esses

grupo Racionais MC, Vida loka. O momento foi amplamente aplaudido pelos estudantes
internos e todos acompanharam os versos, a maioria por saber de cor a música. O referido
encontro será detalhado no próximo capítulo.
O estudante interno se referiu ao estilo de cabelo composto por dreads utilizado pelo poeta
Hamilton Borges como forma de demarcar suas identidades (pessoal e política), que se
confundem com sua militância.
22
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“testes”, leia-se verdadeiras torturas, poderiam amansá-la por meio de sessões
de hipnose induzida, denominadas “simulação”.
No universo distópico da narrativa, o governo central da cidade de
Chicago é severamente eficiente em manter o controle sobre as pessoas
divergentes encontradas pelas forças governamentais. Ao ser introduzido na
simulação,

o

indivíduo

é

controlado

completamente

por

meio

de

computadores. No caso da protagonista, a divergência da personagem é vista
como um fato a ser estudado e resolvido para que a automação das pessoas seja
desenvolvida inteiramente. Assim, controle e divergência estão intimamente
ligados, já que a segunda precisa ser controlada totalmente ou descartada para
a manutenção do regime.
O grande segredo da protagonista Beatrice, ou Tris, revelado já no
segundo livro, é que mesmo dentro das simulações às quais ela foi submetida,
sua natureza insurgente não podia ser controlada. Sua divergência era tamanha
que poderia abrir precedentes, se seu caso fosse publicizado. Junto com ela,
uma nova legião de divergentes poderia insurgir e sair da clandestinidade,
fragilizando o governo central. Beatrice rompe essas barreiras e se insurge,
consolidando-se publicamente como uma divergente. A protagonista passa a
ser notadamente reconhecida nas ruas de Chicago, embora não fosse a primeira
divergente descoberta pelo governo.
Aqui encontro semelhanças entre Manoel de Barros e o segundo poeta
apresentado, embora cronologicamente escreva e apareça no cenário poético
nacional e internacional antes dos outros dois. O modo próprio de Barros fazer
poesia o torna publicamente evidente. Ele diverge na linguagem poética, tanto
na forma como no conteúdo, evocando elementos simples e do cotidiano,
sempre próximos à natureza pantaneira, mas com densidade poética e
linguística que lhe conferem um estilo próprio.
Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas.
Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci.
Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas
humildes, aves, árvores, e rios.
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Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e
lagartos.
Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz.
Já publiquei 10 livros de poesia; ao publicá-los me sinto como que
desonrado e fujo para o Pantanal onde sou abençoado a garças.
Me procurei a vida inteira e não me achei- pelo que fui salvo.
Descobri que todos os caminhos levam à ignorância.
(BARROS, 2013, p. 44).

Há um homem de carne e osso escondido atrás do conhecido e renomado
poeta Manoel. Filho de João Wenceslau de Barros e de Alice Pompeu de Barros,
Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em 1916, em Cuiabá-MT, e passou
boa parte da sua infância em terras do Pantanal mato-grossense no município
de Corumbá. Frequentou internatos de Campo Grande e do Rio de Janeiro,
tornando-se bacharel em Direito em 1939.
A infância do poeta, vivida nos limites do Pantanal e rodeada pela
natureza, constitui-se como um rico núcleo de experiências decisivo para seu
talento poético, transformando-se em matéria prima para sua poesia. Um poeta
fora do lugar, no uso da linguagem inventiva, consolidando formas e conteúdos
próprios e singulares à sua poética. Desde os treze anos, Manoel se dizia poeta,
embora só publique seu primeiro livro, Poemas Concebidos sem Pecado, no ano de
1937, aos 19 anos, obra que passou despercebida pela crítica especializada
(CORDEIRO, 2012).
A despeito ter sido excluído por muito tempo do rol dos poetas
consagrados de muitas gerações, a sua insistência em escrever deve-se, talvez,
ao seu fascínio pela poesia, pelas palavras arejadas, incomuns, e pelas sintaxes tortas,
que destoam da linhagem canônica. Sua imaginação luminosa traduz-se numa
linguagem madruguenta, adâmica, desalinhada da estética em voga (CORDEIRO,
2012). Barros insurge enquanto poeta com um modo próprio de escrever.
Ainda na adolescência, Manoel de Barros entra em contato mais
profundo com a poética de “rebeldes”, a exemplo de Oswald de Andrade e
Rimbaud, lendo-os às escondidas na biblioteca do internato do Rio de Janeiro
em que passou alguns anos. Esses podem ser considerados seus mestres na arte
de insubmissão às palavras e, como todo adolescente, tende às transgressões.
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Tais leituras resultaram em um intenso conflito: Manoel de Barros tinha
gosto em colocar defeito nas frases, mas por estar confinado em um espaço
educativo e religioso conservador que, de algum modo, o constrange, debate-se
entre sua veia poética e a moral e os bons costumes a ele impostos. Para sua
sorte e “salvação”, um professor de agramática atravessa seu caminho:
Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a
beleza das frases, mas a doença delas.
Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, esse gosto
esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.
– Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o Padre me disse.
Ele fez um limpamento em meus receios.
O Padre falou ainda:
- Manoel, isso não é doença, pode muito que você carregue para o resto
da vida um certo gosto por nadas…
E se riu.
- Você não é de bugre? – ele continuou.
- Que sim, eu respondi.
- Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas – pois é nos
desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros.
Há que apenas saber errar bem o seu idioma.
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática.
(BARROS, 2013, p. 38).

O divergente padre aduba e prepara o terreno para que brote uma poesia
insurgente. Preparado para encontrar censura, o adolescente Manoel encontra
apoio em padre Ezequiel para seguir sua inclinação poética, iniciada no Rio de
Janeiro, de onde traz memórias afetivas e elementos como o mar, sol, areia e os
peixes que passam a ser matéria de sua criação poética. O insurgente poeta,
ainda adolescente, serve-se da poética de Oswald de Andrade, na tentativa de
entender a poesia que descontrói frases e as reconstrói sob outras lógicas.
Após a morte do pai, em 1949, o escritor, já casado com Stella,
companheira de toda uma vida, regressou para Campo Grande, atual capital de
Mato-Grosso-do-Sul, lugar onde morou até sua morte em novembro de 2016.
Sua poesia se desenha como um mundo primitivo repleto de riquezas
visuais, táteis, olfativas. Apesar de protestar contra o título de “poeta do
Pantanal”, esse mesmo bioma, o Pantanal, além de ser um bioma
geograficamente explicável, torna-se sua fonte dinâmica em sua poesia, um
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constante jogo de composição e decomposição de elementos humanos, animais,
vegetais e minerais.
Cronologicamente próximo da chamada “Geração de 1945”, Manoel de
Barros firma sua divergência ao se insurgir em uma perspectiva atemporal e se
recusar a estar enquadrado em um perfil predeterminado. Leitor voraz da
literatura portuguesa, como Vieira, Camões e Camilo Castelo Branco, e do
conterrâneo, Manoel Bandeira, conhece e exercita, com maestria, a língua
portuguesa, só então ousa “errá-la” e assim institui seu estilo próprio. Rebela-se
e insurge-se no cenário nacional, produzindo combinações ousadas e nada
convencionais, marcadas principalmente por neologismos.
Sempre muito inquieto, Manoel de Barros dá pistas de si, de como se
constituiu poeta e escritor, emergindo da infância, da natureza e do chão para o
mundo dos homens:
Não sou biografável. Ou talvez, o seja. Em três linhas:
1Nasci na beira do rio Cuiabá.
2Passei a vida fazendo coisas inúteis.
3Aguardo um recolhimento de conchas (e que seja sem dor, em
algum banco da praça, espantando da cara as moscas mais brilhantes).
(BARROS, 1989, p. 3).

Na poética de Manoel de Barros, as conchas e as moscas, a lagartixa e a
parede, o homem e a água, a boca e a terra, a criança e a árvore, a rã e a pedra
emergem tão fluidamente um do outro, e tão generosamente transfiguram o
homem em animal e vice-versa.
Sua poética retorna um tempo sem ruptura nem contrastes, numa
linguagem que parece simples, mas é tão trabalhada e densamente burilada a
ponto de virar chão:
Raízes de sabiá e musgo
Subindo pelas paredes
Não era normal
O que tinha de lagartixa na palavra paredes.
[...] Gostava só de lixeiros, crianças e árvores
Arrastava na rua por uma corda uma estrela suja.
Vinha pingando oceano!
Todo estragado de azul.
(BARROS, 2013, p. 37;39)
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A linguagem aparentemente “simples” do Pantanal não o define como
poeta pantaneiro; ela pode ser um outro viés de leitura do mundo, resultando
em efeitos que, quiçá, podem fazer emergir subjetividades e práticas
(in)significativas, nos deslimites de cada leitor ou leitora.
Palavras que moram nos fundos de uma cozinha – tipo lata, borra,
cisco – são mais importantes para mim do que as palavras que moram
nos sodalícios. Da mesma forma, os homens que descobriram as suas
insignificâncias são mais importantes para mim do que os príncipes.
Já disse que o ínfimo e os pobres-diabos têm mais importância para
mim do que os poderosos. O mais rico para mim não é o que descobre
ouro, mas aquele que descobre as coisas que não prestam. Acho que a
sucata tem mais valor para os artistas de hoje do que as jóias
pendentes. Acho que o desejo de Clarice Lispector veio disso, quando
gritou: “Quero escrever a sucata das palavras” (BARROS, 2000, p. 10).

Em sua densidade poética, Manoel de Barros só reafirma que os sentidos
produzidos historicamente pela linguagem são possibilidades de agir no
mundo, para o mundo e com o mundo. Não há ação possível num vácuo de
sentido, afinal, não existe experiência humana que não seja mediada pela
linguagem.
Para Walter Benjamin (2013), a linguagem não apenas toma esse sentido
de produção histórica dos homens, mas se transmuta em algo que pertence a
tudo, a todas as áreas do conhecimento e coisas conhecidas. Não há evento ou
coisa (inclusive as inanimadas) que não tenha, de alguma maneira, participação
na linguagem.
É dentro do contexto de encenações linguísticas e ambiguidades que a
poética do rebelde e avesso Manoel de Barros se enlaça para transver o mundo.
Propositalmente, o poeta deixa vazios e pistas contraditórias quando descreve o
que é ser poeta em um mundo contemporâneo:
Poeta é um ser escaleno. Poetas são seres desconstruídos por suas
palavras. Daí que as imaginações nutridas em suas idéias podem fazer
retratos falsos deles. Alguns são até loucões mesmo. Porém no geral
os poetas são pessoas comuns que carregam embrulhinhos de pão às
seis horas da tarde para casa, se encostam em árvores, cortam unha,
puxam válvulas etc. Mas tudo isso sem grandezas nem estandartes.
Tal como um bobo-alegre que às três da madrugada sai se arrastando
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nos seus ruídos de relva. [...]. Escrevo uma pose de mim. Como pessoa
social, sou fazendeiro, tenho carteirinha de motorista. Mexo com brejo
e com palavras. São duas coisas escorregadias (BARROS, 2010, p. 48;
89; 91, grifos meus).

Assim, o poeta reinventa o homem Manoel de Barros. A linguagem
adâmica23, própria da sua poesia, transveste-se de simplicidade, porém reclama
e denuncia situações sociais, dores, complexidades e a necessidade de
(re)humanização do homem.
Na narrativa bíblica no livro de Gênesis, o primeiro homem, Adão, é
criado por Deus através do pó da terra. A mescla de barro e elementos terrestres
dão origem ao ser humano, semelhante ao próprio Ser Divino. A humanidade
seria, então, produto da terra, a partir de uma linguagem divina.
Estudiosos da poética de Manoel de Barros afirmam que ele vagueia
por uma linguagem adâmica, quando reinventa palavras, cria novos modos de
operar a língua, deixa em suspensão o sentido óbvio das palavras, elevando-as
a um estatuto imaterial (BARBOSA, 2003).
Manoel de Barros tenta, na ótica de Benjamin (2013), recuperar o estado
de virgindade das palavras. Na visão do poeta, “as coisas que não existem são
as mais bonitas; o que é mais bonito está na origem de tudo; é o Éden de novo,
onde a palavra e a imagem se formam” (BARROS, 2013).
Desaprender o que se sabe é imperativo para o poeta poder retomar as
palavras, modificá-las em seu sentido original e atribuir a elas novos
significados: “Desaprender oito horas por dia ensina os princípios”. O verbo
desaprender aqui vai ao encontro da origem. Segundo o poeta, desaprender
permite ao homem alcançar as origens, os primórdios, o momento anterior às
palavras, em que só existem as coisas, bem como a narrativa bíblica descreve o
Éden, no original, jardim, primeiro espaço de habitação humana.

Ressalta-se que Haroldo de Campos foi o pioneiro a utilizar esse termo no Brasil, em seus
estudos sobre Walter Benjamin, fazendo referência ao conceito benjaminiano de língua pura. O
termo vai fazer menção ao primeiro homem, Adão, criado por Deus.
23
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O livro das ignorãças (2013), propositalmente em afronta à gramática
tradicional é outra prova dessa escolha linguística intencional do poeta. É no
poema XVI deste mesmo livro que essa ideia é retomada: só as frases opacas e
obscuras, aquelas que fogem da linguagem comum, é que interessam ao eulírico, pois são iluminadas. Ele diz: “Há certas frases que se iluminam pelo
opaco”.
Apesar de escrever poesias desde os 13 anos, somente com quase 60 é
que Manoel de Barros foi “descoberto”, já na década de 1980, quando foi
elogiado por Millôr Fernandes. A partir daí, em linhas mais gerais, é que surge
o Manoel de Barros, o poeta reconhecido nacionalmente, consolidando-se,
sobretudo, no eixo Rio – São Paulo.
Em 1987, Manoel de Barros ganhou o prêmio Jabuti com a obra O
guardador de águas. E, em 2002, O fazedor de amanhecer, livro infanto-juvenil, foi
eleito como a melhor obra de ficção do ano anterior.
Em 2008, o cineasta Pedro Cezar lançou o documentário Só dez por cento
é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros24, que retrata a vida e obra
do insurgente Manoel desde sua infância no Pantanal até sua vida adulta e
velhice. Seus poemas são apresentados e comentados pela voz de diversas
personalidades e críticos dos cenários nacional e internacional. O documentário
explora entrevistas com o poeta e artistas que se inspiraram em sua obra, a
exemplo da escritora e atriz Elisa Lucinda que já usou sua poesia em vários de
seus espetáculos; além de Joel Pizzini, diretor do curta Caramujo-Flor,
inspirado na obra de Manoel de Barros.
Em pesquisas entre os anos de 2013 a 2015, no movimento de saída do
mestrado e gestando o projeto de tese, chamou minha atenção o fato de Manoel
de Barros ter dado (entre os anos de 1976 e 2012) muitas entrevistas, mas
somente por escrito. Interrogado, respondeu que gostava de ser recolhido pelas
Pedro Cezar ganhou o Prêmio Longa-Metragem Documentário no II Festival de Paulínia de
Cinema, 2009 com esse documentário sobre Barros. Produzido em 2008, o filme mergulha nas
desimportâncias biográficas do poeta, apresentando-o ao público, por meio de uma linguagem
visual inventiva, sequências de entrevistas inéditas do escritor, versos de suas obras e
depoimentos de pessoas de seu entorno familiar, artistas e intelectuais.
24
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palavras: “[...] A palavra falada não me recolhe. Antes até me deixa ao relento.
O jeito que tenho de me ser não é falando, mas escrevendo.” (BARROS, 1992, p.
317). A opção pela escrita inscreve o poeta em um local de insurgência.
Outro movimento que chama a atenção de quem se aventura a ler os
poemas de Manoel é a inversão sinestésica, cujo artifício decorre de suas
desventuras poéticas. Nelas, podemos, por exemplo, escutar a cor e ouvir o
som. Seus atos de rebeldia poética traduzem o inalcançável em palavras,
instaurando um modo distinto de fazer poesia.
Nos dizeres da professora Jaqueline, uma das colaboradoras desta tese,
Manoel de Barros consegue cantar a natureza em parábolas. Para entendê-las, é
preciso percorrer dois caminhos: “[...] o da sensibilidade, que é o entendimento
do corpo, e o da inteligência, que é o entendimento do espírito. Eu escrevo com
o corpo. Poesia não é para compreender, é para incorporar” (BARROS, 2013, p.
21).
A leitura dos poemas de Barros pode se constituir numa inesgotável
fonte para professores e estudantes, ao traduzir quem é esse homem, simples e
arredio, mas visceralmente atado ao significado mais profundo das palavras. E
assim ele insurge, inventando o mundo ao tempo em que se reinventa
(CORDEIRO, 2012), de modo que a vida humana passa a ser (re) inaugurada.

2.3 Michel Yakini, o poeta convergente: nos trilhos e margens paulistas
A poesia é tinta que nunca acaba
É tinto no sabor das noites
É pão sob a sombra das seis
Só não combina com tom pastel.
Todo livro é uma lápide, a menos que alguém o acorde.
(YAKINI, 2015, p. 37).

Chego ao terceiro escritor, Michel Yakini, o poeta convergente, em cujos
versos parece nunca querer acabar: acabar de escrever, de viver, de se
reconhecer em outros.
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Nascido em São Paulo, Yakini vive sua infância no bairro periférico de
Pirituba. O poeta se desdobra em múltiplas faces - cofundador do Coletivo
Literário Sarau Elo da Corrente - atuante no movimento de literatura das
periferias de São Paulo, peladeiro, escritor, palestrante e artista-educador nas
áreas de Literatura, Produção Cultural e Alimentação Viva.
Yakini tem 38 anos e é registrado como Michel da Silva Ceriaco de
Almeida. Incorpora o nome da filha, Yakini, para divulgar seus contos e
poemas. Não concluiu o curso de Ciências Sociais e atualmente estuda
Pedagogia na Universidade de São Paulo (USP). Sobre o nome da filha, ele
explica sua origem através do poema Rebento:
Quando nasci fui consagrada nas palavras ancestrais,
Banhada em águas de cabaça, perfumada com incensos de proteção.
Verti choro, como verti!
Mamãe bebeu minhas lágrimas e acalmou-me por inteira.
Depois enrolou-me numa capulana, ergueu-me sob seu turbante e
disse, em tom de trovoadas:
“Tu serás capaz de navegar os céus, repousar nas nuvens, beijar
estrelas,
Triunfarás sob qualquer injustiça, pois és herdeira de um destino
livre”.
(YAKINI, 2015, p. 44).

Yakini, antes de tudo, abre seu livro de poemas A cor de um verso com um
fragmento da poética de Manoel de Barros de quem, segundo ele, herda o gosto
pelo nada. Um nada que pode ser tudo. Isso remete-me ao entendimento de
Sartre, influenciado por Heidegger, que confronta o nada como a primeira
interrogação do homem, dentre as várias condutas humanas. Vale lembrar que
Barros, além de inspiração para Yakini, foi também leitor de Sartre e Heidegger,
denominando uma de suas obras de “Livro sobre o nada”, claramente
influenciado pelos referidos autores.
O poeta também traz em sua origem fortes aproximações com as
periferias, ao demarcar sua fala e lugar de origem em sua poética. Vai das
margens aos centros do mundo. Ele se deslocou do bairro de Pirituba, periferia
de São Paulo, para participar de atividades literárias em países diversos, como
Alemanha, Argentina, Chile, Cuba, Espanha, França, México e Paraguai.
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Sua produção é vasta - Amanhã quero ser vento (romance, 2018), Crônicas
de um Peladeiro (crônicas, 2014), Acorde um verso (poesia, 2012) e Desencontros
(contos, 2007). Atua também como editor do selo Elo da Corrente Edições25.
Em um ato de “fraude literária amorosa”, como diz Sanches Neto (2004),
Yakini se faz descendente das letras de Manoel de Barros, evocando também
uma filiação com a poética barrense, consolidando-se como o elemento
convergente da tríade dos poetas aqui apresentados.
É com Barros que Yakini abre seu livro A cor de um verso: “É preciso ir até
às silenciosidades. Temos de molecar o idioma para que ele não morra de
clichês”. É desse modo que, na introdução do livro, ele situa o leitor sobre as
condições de produção e inspirações para os seus poemas, em uma dinâmica
“[...] sem pressa, sem prazos e nem pressões” (YAKINI, 2015, p. 2).
Muito antes de ser um poeta reconhecido, Yakini foi feirante, vendedor
de doces e de verduras em uma quitanda, balconista de bar, ajudante na
construção civil, operador de telemarketing, vigilante, empacotador, técnico em
telecomunicações. Como ela costuma dizer, “se virava” para sobreviver. Em
meio às lutas cotidianas, as palavras ganharam um lugar singular. Desde a
infância plena de sonhos, sonhava em ser jogador de futebol, como muitos
jovens das periferias brasileiras.
O poeta opta pela posição de que não é possível falar de uma realidade
sem estar nela imbricado e ser dela um representante. Em um movimento de ir
e vir, labora para que sua poética seja polemizada, refletida, amada, odiada.
Entre múltiplos espaços, situações e poéticas, fez-se um poeta convergente:
Talvez é assim que me faço poeta: sendo adulto para decifrar métricas
e ritmos, miúdo para achar as pontinhas de cada céu, ao manuelzar de
barros a bandeira, osvaldiar e drummondiar de andrade, escalar
infinitos de antunes a Aleixo, aquilombar letras com limeira, semog,
cuti, miriam, geni e assumpção e ir assim... leminskiando inspirações...
ceciliando versos. [...] talvez seja tudo isso junto e mais um pouco que
me fez acordar em verso, me fez acordar um verso. Talvez seja assim
que me fiz poeta (YAKINI, 2015, p. 3).
O autor também veicula suas produções literárias e divulga informações sobre lançamentos e
novidades por meio do site: < https://www.michelyakini.com>.
25
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Com Hamilton Borges, Yakini compartilha a defesa da escrita poética
como alívio para a existência e como espaço de luta e liberdade. Com Barros,
compartilha essa defesa em linguagem complexa e simples, a gramática do
chão. Desse modo, conflui com esses parceiros de letra de forma visceral.
Há uma má digestão de integração
Mirando minha face
Tapinhas no ombro
Enganando o paladar
Me fazendo vomitar angústias diárias.
(YAKINI, 2015, p. 21).

Nos quarenta e dois poemas do livro A cor de um verso, Yakini trata de
temas diversos. Fala de amor, afeto e aconchego, ao retratar o ambiente
familiar. Ganha especial destaque a filha, Yakini, de quem toma emprestado o
nome para compor sua própria identidade escritora. Mas, ainda no âmbito
familiar, também fala da revolta, do choro, da zanga e das lutas cotidianas que
as populações periféricas vivem. Suas letras poéticas provocam, incomodam e
desconfortam, compõem um movimento literário marginal periférico em
ascensão no país, contrapondo a visão simplista dos espaços periféricos em
alguns cânones. Reyes (2013, p. 15) confirma essa condição:
É nesses espaços que, desde a virada do século, vem se
desenvolvendo um insólito movimento literário, combativo, rebelde,
criativo, que vem sendo chamado de literatura marginal por alguns de
seus membros. [...] São obras que se colocam intencionalmente fora do
cânone literário: pela temática, pelo lugar de onde se fala desta
temática, pela utilização de uma linguagem híbrida carregada de
oralidade popular, pelos meios de distribuição e produção, que
muitas vezes consistem em publicações artesanais ou independentes e
venda de mão em mão nas ruas, bares e saraus, assim como a
veiculação por meio de blogs e páginas da internet.

Escolhi o livro A cor de um verso para fazer parte das Conversações por
apresentar temáticas similares às que as professoras já haviam sinalizado que
queriam ouvir e dialogar, tais como: a morte e a vida, família e laços familiares,
dramas e valores humanos, crises do sistema capitalista e a condição humana,
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em toda a sua complexidade e com suas muitas facetas. Aqui Yakini converge
novamente com os outros dois poetas. Consolidam-se, então, parceiros de letra
e de luta.
Durante as Conversações, li primeiramente, com o grupo de docentes,
alguns poemas dos livros Gramática expositiva do chão, O livro das ignorãnças e
Menino do Mato, de Manoel de Barros; e, posteriormente, poemas do livro Teoria
Geral do Fracasso, de Borges. Ao adentrar o nosso espaço de conversação, a
poética de Yakini harmonizou-se aos outros escritores. Na sua singularidade,
converge com uma poética diversa, porém igualmente reflexiva, transformando
coragem em palavra, sendo corajoso a seu modo. Nos dizeres de Rooth (2014, p.
502): “[...] Existem tantas maneiras de ser corajoso neste mundo. Às vezes,
significa apenas encarar a sua dor e o trabalho árduo do dia a dia e caminhar
devagar em direção a uma vida melhor."
Michel Yakini converge, em seus versos, o que há de mais intenso entre
os três autores poetas. Embora divergentes em termos de estilo, afluem para um
mesmo ponto: fazer do humano a matéria prima de suas poesias.
Encontrar divergências e convergências entre os três autores escolhidos
foi fundante para compor a “matéria de poesia” das Conversações. Os referidos
poetas, cada um ao seu modo, reclamam e protestam contra as violências da
sociedade capitalista, e igualmente clamam por um retorno à humanidade.
Ao longo das Conversações foi possível partilhar, juntamente com as
colegas professoras, sobre as impressões, incômodos, angústias e lembranças
que os poemas de Manoel de Barros, Hamilton Borges e Michel Yakini
suscitam. Nas palavras de Yakini, “as coisas são sempre uma contação e
recontação de tudo que vivemos”. Ainda, segundo ele, há que se ter ginga para
rememorar vivências; compartilhar o que foi vivido e preencher, com amor, as
lacunas da existência. Luta para sobreviver e ginga na vida, no mundo, na
poesia e nas palavras.
Retomo esse “gingado” no próximo capítulo, quando apresento as
colaboradoras, a escola em que desenvolvi a pesquisa e suas peculiaridades, por
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estar inserida em um espaço de atendimento sócio- educativo para jovens em
conflito com a lei.
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CAPÍTULO III:
“Onde é o meu lugar no mundo?”

Em cada passo que dou sobre o mundo, vou construindo uma prosa
de areia e vidro temperado [...] suporto a sentença ou o que quer que
seja, contanto que não me furtem a tinta, o papel e essa mania de
levantar quando o tombo me relega à solidão (BORGES, 2012, p. 47).

Começar a escrita de um capítulo com o excerto de um dos poetas que
figuram neste trabalho pode parecer meio estranho, mas trechos como esse
foram utilizados como elementos de fruição e reflexão nas leituras
compartilhadas durante as Conversações. Tais vivências me levaram a crer que
o trabalho docente nos espaços de atendimento socioeducativo é um trabalho
de

resistência

diária.

Sendo

assim,

diante

das

muitas

intempéries

(governamentais, estruturais, sociais e pedagógicas), enfrentadas diariamente
pelas professoras que atuam na socioeducação, resistir é preciso.
Durante uma das Conversações, uma das professoras relatou uma frase
dita por seu aluno, expressa no título deste capítulo: “[...] onde é meu lugar no
mundo”? O contexto da pergunta é cercado por uma crise identitária do
estudante que não se vê adulto “como o sistema quer”, mas também não é
considerado apenas uma criança, “como a lei diz”.
Nessa linha tênue, que evoca um espaço de contradições e uma espécie
de não-lugar, vejo-me pensando sobre essa interrogação quando nomeio e
escrevo este capítulo, cujo objetivo é apresentar as peculiaridades dos espaços
socioeducativos, especialmente as que compõe a Escola Municipal Professor
Carlos

Formigli,

além

de

apresentar

o

perfil

das

professoras

que

compartilharam leituras literárias no decurso das Conversações.
No âmbito da socioeducação, não posso deixar de mencionar a
Pedagogia Social, uma das bases teórico-epistemológicas das leis que regem o
sistema socioeducativo no Brasil. Pode-se afirmar que se trata de um campo de
estudos que estabelece conexões entre a Educação e a sociedade, discutindo e
combatendo problemas e dilemas sociais por meio de ações educativas.
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Para além da punição pura e simples, os dispositivos legais e estatais que
constituem o regime de atendimento socioeducativo no Brasil preveem outros
pilares para a ressocialização do jovem em conflito com a lei, tais como:
atendimento médico, educacional e profissional, como meios para ser
reintegrado ao seio social após o cumprimento da pena, de modo a assegurarlhe um “lugar no mundo”.
As complexidades e contradições envolvidas nesses aspectos que
configuram a socioeducação também serão alvo de discussão deste capítulo.
Para além das divergências ainda existentes em torno do debate sobre a
socioeducação, a ideia aqui é publicizar práticas literárias, formativas e
pedagógicas exitosas já existentes em uma das escolas inseridas no contexto
socioeducativo

soteropolitano,

a

partir

das

práticas

humanizadoras

desenvolvidas pelo grupo das professoras.

3.1 A Pedagogia Social, as peculiaridades do atendimento socieducativo no
Brasil e seus impactos no município de Salvador/Bahia
Os educadores que atuam nos espaços de recolhimento de menores
infratores, de modo geral, seguem orientações fundamentadas pela Pedagogia
Social, que já vem sendo debatida por diferentes pesquisadores nos âmbitos
internacional e nacional. Dentre eles, destacam-se Machado (2003), Caliman
(2006) e Silva (2009), cujas abordagens teóricas apresentam múltiplas definições
sobre a Pedagogia Social, conferindo-lhe uma característica peculiar.
A Pedagogia Social inicialmente pode ser pensada como uma abordagem
teórico-prática, socioeducativa, realizada por educadores ou agentes sociais.
Pode ser vista como um campo de estudo cuja conexão entre Educação e
sociedade acontece de forma prioritária, ou ainda, como uma gama de
atividades que acontecem em diferentes espaços não formais de educação,
sendo a principal finalidade combater e transformar problemas sociais
mediante ações educativas.
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A produção em torno da Pedagogia Social como ciência, ou Teoria Geral
da Educação Social, ou fundamentação teórica para a formação do educador
social, vem ganhando destaque e se consolidando à medida que se constituem
grupos de estudos e pesquisas.
No contexto do Brasil, os autores que se apropriam da categoria teórica
Pedagogia Social se contrapõem ao termo educação não formal, por acreditarem
que o prefixo “não” conota certa informalidade, igualmente o entendimento
equivocado

de

práticas

desestruturadas,

favorecendo

a

ausência

de

investimentos de políticas públicas na área. A crítica ao prefixo “não” se
constitui também como uma divergência, marcando a singularidade da
Pedagogia Social diante das demais abordagens pedagógicas. Segundo Moraes
(2011), a produção acadêmica brasileira mais específica sobre o tema tem início
com o livro Desafios, riscos e desvios (1998) de Geraldo Caliman.
Uma das premissas do referido educador é que a presença construtiva na
vida de um jovem em dificuldade pessoal e social é, pois, a primeira e a mais
primordial tarefa do educador que aspira um papel emancipador na vida dos
seus educandos.
Destaco os trabalhos e pesquisas do professor Dr. Geraldo Caliman, da
Universidade Católica de Brasília, articulados ao Programa de Pós- Graduação
da referida instituição, que expõem significativas contribuições para o campo
da socioeducação e da atuação docente em espaços não formais de ensino.
Discorrendo

sobre

a

Pedagogia

Social

e

sua

importância

na

Contemporaneidade, Caliman (2010) afirma que a referida Pedagogia se
consolida enquanto uma ciência que se propõe a fazer a ponte entre os
processos de ensino-aprendizagem e a dimensão social e pedagógica,
fundamentando-se na perspectiva da educação crítica e transformadora.
No âmbito da Bahia, especificamente do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia
(PPGEduc/ UNEB), duas pesquisas (MORAES, 2011; ALMEIDA, 2014) chamam
atenção para a necessidade de incluir e discutir a formação docente em espaços
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não formais de aprendizagem, especialmente espaços de atuação com pessoas
em situação de privação de liberdade.
A dissertação de mestrado de Candida Moraes (2011), intitulada Por uma
Pedagogia Social: práticas pedagógicas em escolas para jovens em privação de liberdade,
toma como objeto a prática pedagógica das professoras da CASE/ Escola
Municipal Professor Carlos Formigli, mesmo lócus desta pesquisa, entretanto,
sob uma perspectiva de analisar a experiência pedagógica singular e
humanizante das professoras em contraste com a experiência da escola formal
de umas das unidades de internação da Fundação CASA, em São Paulo.
Já a tese de doutorado de Carla Verônica Almeida (2014), denominada A
professora nos entremuros do cárcere, entrecruzou representações sociais das
professoras sobre o seu próprio fazer docente e as suas práticas pedagógicas,
tendo como lócus de atuação a unidade de escola prisional Lemos de Brito.
Sendo assim, a formação docente no cotidiano do cárcere, as práticas de
humanização das professoras, as (im)possibilidades e o afeto foram os eixos
norteadores da referida pesquisa.
Apesar dos referidos trabalhos também evidenciarem os sujeitos
professores das escolas destacadas, bem como suas práticas pedagógicas, não
há qualquer menção ao desenvolvimento de um processo formativo docente
que contemple práticas compartilhadas de leitura literária, o que insere esta tese
em um lugar de singularidade.
Em se tratando da formação específica para professores que atuem em
contextos entendidos como não formais, a abordagem é pautada nas demandas
sociais, concebendo o educador enquanto agente social de mudança. Segundo
Soares (2008), que utiliza o termo “agente social de mudança”, os educadores e
os formadores de educadores devem proporcionar a mudança como agentes
nos ciclos educativos, e complementa: “os saberes e as práticas que envolvem a
docência são uma construção social e histórica. Entrecruzam-se, na sua
configuração, interesses e perspectivas de caráter econômico, político,
ideológico e cultural, muitas vezes conflitantes” (SOARES, 2008, p. 3).
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Diante da realidade vivenciada pelos docentes que atuam em espaços
socioeducativos, muitos desses enraizados nos pressupostos da Pedagogia
Social, ainda é preciso estimular reflexões para que esses docentes desenvolvam
práticas que sejam pautadas na ação para a transformação, ou seja,
configurando-se como agentes sociais de mudança, desenvolvendo um trabalho
vinculado à família, à comunidade, à cultura e à sociedade (MORAES, 2011).
Destaco que a legitimação da atuação do professor para além da
educação formal, na condição de professores ou educadores sociais, só ganha
força no Brasil após as exigências impostas pela LDB 9.394/96, ao considerar os
saberes experienciais dos educadores sociais e professores que atuam na
educação social. Nessa perspectiva, se faz oportuno ratificar as singularidades
do trabalho neste âmbito, por possuir características que lhes são peculiares,
como o risco social e de vida.
É urgente fortalecer as ações socioeducativas que tenham a compreensão
da educação como transformação social, conforme preconizam os pressupostos
da Pedagogia Social, de modo a promover a tomada de consciência e o
crescimento intelectual e moral dos sujeitos envolvidos. Caliman (2010) acentua
que os movimentos formativos voltados para esses educadores são
relativamente recentes:
A formação dos educadores sociais se dá em geral através de reuniões
periódicas de revisão e avaliação da prática sociopedagógica
quotidiana. Com o tempo iniciam-se as tentativas de construção de
redes entre as instituições. O UNICEF foi uma das organizações que,
nos anos 80, estimulou a formação de lideranças responsáveis pelas
instituições socioeducativas como também a união mais consistente
entre elas em forma de redes e relações (CALIMAN, 2010, p. 345).

A proposta de uma experiência formativa literária, através da leitura e
conversa sobre poemas compartilhados, foi desenvolvida nesta pesquisa como
uma possibilidade de construção coletiva e de reinvenção na formação docente.
Pautou-se em uma perspectiva humanizante (CANDIDO, 2004), com o objetivo
de fomentar reflexões coletivas em busca de possíveis alternativas para
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problemas sociais que educadoras enfrentam no contexto da socioeducação,
especificamente na Escola Municipal Professor Carlos Formigli.
3.2 Uma educação entre grades e muros: a Escola Municipal Professor Carlos
Formigli
A Escola Municipal Professor Carlos Formigli, lócus desta pesquisa, é
uma unidade educacional que está localizada no interior do Centro de
Internação FUNDAC/CASE Salvador, no bairro da Mata Escura, sendo
administrada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED). Foi batizada com
o nome do educador Carlos Formigli (a quem tive o prazer de conhecer
pessoalmente, e infelizmente veio a falecer em 2019). O professor Carlos
Formigli foi diretor da FUNDAC por quase quinze anos, além de ter sido um
dos primeiros gestores da referida unidade. Por sua presença e história atuantes
em prol da socioeducação, era frequentemente convidado para as formaturas
dos estudantes, bem como para rodas de conversa com os internos.
Por se tratar de uma escola de Ensino Fundamental para jovens
infratores, foi elaborado um convênio entre a Prefeitura de Salvador e a
FUNDAC, sendo que a FUNDAC cede o espaço físico e compartilha os
materiais pedagógicos, e a SMED disponibiliza o corpo técnico e docente, além
dos recursos materiais e pedagógicos.
A Escola foi fundada no ano de 2002 e recebeu o nome do diretor da
Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) da época. A unidade trabalha
na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), que conta com os “tempos
de aprendizagem pedagógica”, os chamados TAPs. No TAP I, é proporcionada
a conclusão do ciclo de Alfabetização (ou, se pudéssemos equiparar, o primeiro
ano do ensino fundamental I). O TAP II conta com a sequência desse processo
(equivalente ao segundo e terceiro anos do Ensino Fundamental I) e o TAP III
finaliza essa etapa (quarto e quinto anos do Ensino Fundamental I).
Atualmente, a instituição possui sete salas de aula, seis na unidade
masculina e uma na unidade feminina. Possui também um espaço que funciona
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como secretaria geral/administrativa e uma sala dos professores/coordenador
pedagógico. Não há biblioteca, apenas uma sala de leitura. No ano letivo de
2018, foram atendidos 117 alunos em 12 turmas, organizadas em dois turnos:
seis turmas pela manhã e seis pela tarde. Uma dessas turmas é multisseriada e
funciona na Case Feminina, lócus que, por razões de logística e delineamento
da presente investigação, não foi contemplada na pesquisa de campo.
O corpo docente da referida escola era composto por doze professoras,
sendo quatro contratadas em Regime Especial de Direito Administrativo
(REDA) e oito professoras concursadas. Desse quantitativo, duas encontravamse fora de sala de aula: uma atuava em restrição funcional e a outra estava de
licença médica. Ainda sobre o quadro de funcionários, a escola possuía um
gestor, João Copque, e duas vice-gestoras, Renata Santos e Eliane Silva26, uma
merendeira (funcionária terceirizada), uma ajudante de secretaria e um
funcionário de apoio aos serviços gerais, além de três agentes de portaria.
A instituição funciona nos turnos matutino e vespertino. No período da
manhã, os jovens sentenciados participam das atividades da escola e, no
período da tarde, o atendimento destina-se aos jovens que estão aguardando
sentença.
No estado da Bahia, são três unidades de internação, seja na modalidade
provisória (espaços somente para jovens que aguardam sentença do juiz e
internos que ficarão de quinze a quarenta e cinco dias); ou de internação
permanente (para jovens que já cumprem as medidas socioeducativas, de três
meses a três anos, a depender da idade). As instituições são as seguintes: CASE
Salvador (espaço em que funciona a Escola Municipal Professor Carlos
Formigli, no bairro Tancredo Neves, em Salvador/Bahia); a CASE CIA (espaço
em que funciona a Escola Municipal Yves de Roussan, no bairro do CIA

Utilizo os nomes verdadeiros dos sujeitos da pesquisa em função de autorização previamente
concedida a partir de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que está nos anexos
desta pesquisa. Ressalto que a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), por meio da Plataforma Brasil, seguindo todos os passos que são
próprios ao processo de submissão, tendo sido submetida em janeiro/ 2018 aprovado em junho
do mesmo ano.
26
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Aeroporto, em Salvador/Bahia) e FUNDAC CASE Feira (localizada na cidade
de Feira de Santana/Bahia).
A CASE CIA e a CASE Feira são unidades de internação que atendem os
jovens que já foram sentenciados e a CASE Salvador acolhe jovens que estão
aguardando sentença, entretanto, tem recebido também jovens sentenciados em
função da lotação nos outros espaços.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera que os jovens
infratores em conflito com a lei precisam cumprir sentenças educativas que os
encaminhem novamente para um convívio saudável com a sociedade,
contemplando, inclusive, ações de reparação de danos e serviços prestados à
comunidade.
Recorro ao próprio ECA para ampliar a compreensão em torno das
chamadas “medidas socioeducativas”, que comparecem como alternativas de
orientação educacional para crianças, adolescentes e jovens em conflito com a
lei:
Capítulo IV- Das Medidas Sócio-Educativas
Seção I- Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que
houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (ECA,
1990, p. 73).

Está previsto no documento que os atos infracionais mais graves (tais
como

latrocínios,

assassinatos,

estupros)

têm

como

consequência

o

recolhimento dos infratores, privando-os da liberdade.
O ECA preconiza, desde 1990, que devem existir espaços próprios para
o recolhimento desses sujeitos, promovendo a ressocialização e reintegração
social. Novamente, recorro ao Estatuto para esclarecer o que é compreendido
como ato infracional:
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Da Prática de Ato Infracional- Capítulo I- Disposições Gerais
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime
ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a
idade do adolescente à data do fato (ECA, 1990, p. 71).

Não é apenas garantida a existência de locais próprios para o
recolhimento desses menores, mas também são garantidos, pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, direitos que assegurem o processo de ressocialização,
a exemplo do direito à escolarização, comunicação frequente com a família,
atendimento médico e psicológico, bem como recebimento de visitas:
Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre
outros, os seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério
Público;
II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III - avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
V - ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais
próxima
ao domicílio de seus pais ou responsável;
VII - receber visitas, ao menos, semanalmente;
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e
salubridade;
XI - receber escolarização e profissionalização;
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que
assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro
para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura
depositados em poder da entidade;
XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais
indispensáveis à vida em sociedade.
§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a
visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e
fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos
internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e
segurança (ECA, 1990, p. 103).
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Para além desses aspectos, a Resolução nº 03, de 13/05/16 (que define
Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas) delineia informações sobre o
atendimento escolar prestado aos sujeitos, inclusive no tocante às práticas
docentes:
Art. 4º - O atendimento escolar de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas tem por princípios:
I - a prevalência da dimensão educativa sobre o regime disciplinar;
II - a escolarização como estratégia de reinserção social plena,
articulada à reconstrução de projetos de vida e à garantia de direitos;
III - a progressão com qualidade, mediante o necessário investimento
na ampliação de possibilidades educacionais;
IV - o investimento em experiências de aprendizagem social e
culturalmente relevantes, bem como do desenvolvimento progressivo
de habilidades, saberes e competências;
V - o desenvolvimento de estratégias pedagógicas adequadas às
necessidades de aprendizagem de adolescentes e jovens, em sintonia
com o tipo de medida aplicada (BRASIL, 2016, p. 10).

Tal legislação assegura que os princípios educativos e sociais estejam
acima dos disciplinares. Para isso, aposta-se em um processo de educação
social, cultural e pedagógico que compreenda as demandas dos sujeitos
atendidos. Nesse contexto, a formação docente se coloca como premissa para
alcançar tal finalidade, cabendo às instituições de formação atender aos
seguintes aspectos:
Art. 20 - Os docentes que atuam nos espaços de privação de liberdade
devem, prioritariamente, pertencer aos quadros efetivos dos órgãos
próprios dos sistemas de ensino.
Art. 21 - Nos cursos de formação inicial e continuada desses
profissionais devem ser incluídos conteúdos sobre direitos humanos,
direitos das crianças e dos adolescentes, bem como sobre os processos
de escolarização de adolescentes e jovens em atendimento
socioeducativo.
Art. 22 - A Educação em Direitos Humanos deve ser componente
curricular obrigatório nos cursos de formação inicial e continuada
destinados a esses profissionais.
Art. 23 - Os cursos de formação de professores devem garantir nos
currículos, além dos conteúdos específicos da respectiva área de
conhecimento
ou
interdisciplinares,
seus
fundamentos
e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos direitos
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas.
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Parágrafo único - Os profissionais que trabalham nas proximidades
das unidades de internação ou em instituições conveniadas devem
receber formação que lhes habilitem para eventuais atendimentos
educacionais a adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo
(BRASIL, 2016, p. 6).

Para além das formações designadas na lei, os professores da Rede
Municipal de Salvador sinalizaram, no ano de 2017 (ocasião de minha
participação na formação da SMED para professores que atendiam estudantes
da socioeducação), a necessidade de serem contemplados com outras propostas
formativas diferenciadas das que comumente ocorrem. Partindo desse
indicativo, e percorrendo os objetivos da tese, buscou-se desenvolver as
Conversações com o corpo docente da Escola Municipal Professor Carlos
Formigli, metodologia proposta nesta pesquisa.
Desde os primeiros contatos, o corpo docente da referida escola
demonstrou empatia e abertura em relação ao desenvolvimento das
Conversações. A proposta formativa teve como centralidade a leitura literária,
especialmente os poemas de Manoel de Barros, Michel Yakini e Hamilton
Borges.
Antes mesmo de adentrar o locus para realização da pesquisa de campo,
a fim de atender aos protocolos burocráticos e éticos exigidos, no início do ano
de 2018, realizei os trâmites junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado da Bahia. A aprovação da proposta da pesquisa pelo
referido Comitê e os trâmites seguiram dentro dos prazos previstos
institucionalmente.
Ainda em fevereiro do referido ano foram realizados a inscrição e o
registro da pesquisa doutoral na Plataforma Brasil, que regulamenta as
pesquisas feitas com seres humanos no cenário brasileiro. Foram também
cedidas cópias de todos os documentos para a Universidade, bem como
apresentação de termos de consentimento livre e esclarecido, autorizações para
divulgação de imagens e nomes reais das colegas professoras, além dos demais
trâmites.
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Simultaneamente a todo esse processo, eu necessitava do aval da
Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED), pois havia definido que
esta pesquisa seria desenvolvida dentro de uma unidade da rede municipal de
ensino. Por não ser uma unidade “tradicional”, a Escola Municipal Professor
Carlos Formigli se inscrevia em algumas peculiaridades até então (pouco)
conhecidas por mim.
Encontrei certa dificuldade no acolhimento da proposta diante dos
órgãos oficiais, bem como as devidas permissões, uma vez que adentraria os
limites de uma escola municipal que funcionava no interior de uma unidade de
atendimento socioeducativo. Entre idas e vindas, quase 45 dias se passaram:
foram quatro reuniões e alguns e-mails que delimitaram as autorizações, limites
e possibilidades para desenvolver a pesquisa e realizar as Conversações com as
professoras. A princípio, a permissão foi cedida para interação somente com as
docentes.
Questões como segurança, integridade física (minha e dos demais),
tempo de permanência na unidade, uso de equipamentos para registro da
pesquisa, fotos e publicização de imagens e nomes tornaram-se mais
nevrálgicas e delicadas do que em qualquer outra unidade de ensino. Era
preciso uma observação clara e orientações mais precisas sobre até quando/
onde eu poderia ir, no entender dos responsáveis. E esse processo foi muito
mais lento que os trâmites de autorização do Comitê de Ética, entretanto,
absolutamente compreensível, visto que os registros estão intimamente ligados
à segurança de cada estudante/ interno e dos docentes da escola.
Foi preciso aproximadamente um prazo total de cerca de três meses para
que as permissões e autorizações fossem concedidas, dentro dos limites
preconizados pelos órgãos municipais de Educação, e que não entrassem em
confronto com os limites dos órgãos de Justiça/ Direitos Humanos.
Com as permissões concedidas, me dirigi à unidade de ensino para a
apresentação da proposta, que foi imediatamente bem aceita e acolhida pelo
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corpo gestor da escola (gestor e suas vices). Na época, a unidade ainda não
contava com coordenador pedagógico27.
A Secretaria Municipal de Educação de Salvador autorizou, oficialmente,
minha entrada nas dependências da unidade escolar a partir do mês de
fevereiro de 2018, tendo apenas, no primeiro momento, acesso ao corpo
docente/gestor. O contato com os estudantes não foi liberado. Alegou-se que tal
decisão faz parte de um protocolo de segurança que envolve outras Secretarias:
de Justiça e Direitos Humanos. Negociei o acesso às salas de aula (vazias) e às
produções dos alunos, o que foi autorizado pelos gestores da unidade.
Em se tratando mais especificamente do desenvolvimento da pesquisa na
referida instituição, após esses primeiros contatos, foram realizadas as seguintes
etapas: a) No tocante às Conversações, as leituras foram escolhidas e
partilhadas de maneira coletiva, tomando as necessárias precauções para que
fossem atendidos, na medida do possível, os desejos e expectativas iniciais das
professoras participantes, sinalizados no questionário sócio-profissional que foi
aplicado (ver apêndices da tese); b) As leituras e conversas sobre os poemas
foram entrecruzadas com dinâmicas de grupo diversas, em uma experiência
compartilhada de sentidos subjetivos e abertura para as novas leituras
propostas.
Por estar inserida em uma dinâmica social e subjetiva, a leitura escapa
entre os dedos dos que gostariam de determinar seu modus operandi. Sendo
assim, o leitor é este ser errante e criativo, escapando de moldes e igualmente
constituindo seus próprios modos e percursos de leitura.
Por não terem os mesmos predicados dos leitores acadêmicos e
especializados, seriam as professoras que participaram desta pesquisa, leitoras
menos qualificadas, ou ainda, “leitoras comuns”, para usar uma expressão de
Virgínia Woolf (2007)? Compreendo que não se trata de uma hierarquização,

Até fevereiro de 2020, a unidade ainda não tinha coordenador pedagógico. Em março a
Secretaria Municipal de Educação (SMED) enviou um coordenador que permaneceu na
unidade até o mês de maio do mesmo ano; ele solicitou sua remoção por questões pessoais.
27
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mas de práticas culturais de leitura distintas, diferentes modos de ler, que
buscam responder aos anseios, objetivos e motivações do leitor, evocando
elementos subjetivos, sociais, formativos e profissionais.
Desse modo, a discussão contemporânea sobre o leitor e sua formação
conseguiu ampliar o modo como são percebidas as relações entre os sujeitos e
os textos, colocando em cheque uma suposta hierarquia, na qual os praticantes
de leituras não canônicas ou leitores não especializados estariam fora do rol de
leitores “legítimos”.
Para além das práticas canônicas de leitura, cuja centralidade era a
própria obra, o ato de ler abre possibilidades inesgotáveis, de modo que o leitor
interage com o texto e preenche suas lacunas também a partir de seus
repertórios culturais, suas experiências de vida, seus conhecimentos prévios
sobre a língua, além do diálogo com outros textos e contextos. Assim, o texto é
entendido como um elemento de provocação, no qual o leitor intervém e o faz
funcionar. Eco (2003, p. 37) traz pistas sobre esse movimento:
O texto está, pois, entremeado de espaços brancos, de interstícios a
serem preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espaços e
interstícios seriam preenchidos e os deixou brancos por duas razões.
Antes de tudo, porque um texto e um mecanismo preguiçoso (ou
econômico) que vive da valorização de sentido que o destinatário ali
introduziu; [...] Em segundo lugar, porque, à medida que passa da
função didática para a estética, o texto quer deixar ao leitor a iniciativa
interpretativa, embora costume ser interpretado com uma margem
suficiente de univocidade. Todo texto quer que alguém o ajude a
funcionar.

Com Eco (2003) reflito que o leitor é provocado não somente pelo texto
lido, mas também pelas lacunas que o constituem. O leitor configura-se,
portanto, como um agente que faz o texto funcionar, seja produzindo
interpretações e sentidos, seja abrindo-se ao prazer e a experiência estética. E
assim, nesse jogo de interação, o sujeito se forma e se transforma.
A aposta é de que leitura literária pode (re) democratizar o próprio ser
humano, na medida em que deflagra o homem e a sociedade em sua
complexidade, evoca a insurgência e a divergência, o estrangeiro, o excluído e o
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desigual, promovendo reflexões sobre as condições existenciais e os problemas
que circundam a sociedade. Uma formação docente que traga essa premissa
como fundante pode ser um primeiro passo para essa direção: formar mais
leitores e agentes de transformação social.
Também por essa razão a leitura precisa ser democratizada, ampliada e
garantida a todos os sujeitos. Para Magda Soares (2003), não se permite que o
povo seja leitor, especialmente leitor literário. É contra essa realidade que
políticas públicas, instituições educativas e sujeitos devem atuar, uma vez que
os problemas de acesso e democratização da leitura ultrapassam as fronteiras
da sala de aula, concretizando-se enquanto problemas de ordem social, cultural,
política e econômica.
Rumando nesse sentido, o movimento de leitura literária partilhada
proposto nesta pesquisa busca ampliar as noções de leitura, atrelando-as às
práticas cotidianas de compreensão do mundo, visibilizando práticas culturais e
modos de ler outrora marginalizados, associando-os às práticas de leitura como
ações de reflexão e conhecimento do coletivo e do individual; do público e do
privado; do social e do subjetivo, do pessoal e do profissional.
Além dos momentos de leitura compartilhada, apliquei um questionário
sócio-profissional com as docentes, visando conhecer as trajetórias sociais de
leitura das professoras. Os dados coletados me forneceram elementos
importantes para a composição do perfil das colaboradoras, conforme
apresento na seção a seguir.
3.3 Entre grades e guardas: as professoras que leem, ensinam e aprendem no
contexto socioeducativo
Para além de uma descrição pura e simples do perfil das docentes que
participaram da pesquisa, esta seção da tese se dedica a analisar e interpretar,
de modo dialógico, os percursos formativo e leitor que foram traçados e
partilhados pelas professoras no devir das Conversações. Esse movimento
entrecruza as experiências de vida e de leitura, aqui compreendidas como
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indissociáveis, sobretudo quando se pensa a leitura (particularmente a literária)
enquanto direito de todos os humanos, na direção proposta por Candido (2004).
O percurso analítico desta seção busca responder especificamente a
seguinte questão: Que sentidos o leitor-professor atribui à sua experiência
literária, a partir de seu horizonte cultural de origem? Como desdobramento,
outra questão insurge: Podem as Conversações se concretizar enquanto espaços
de

efetiva

garantia

do

direito

do

sujeito-professor

à

Literatura

e,

particularmente, ao direito de ler e compartilhar leituras literárias?
Busquei compreender essas questões em duas vertentes: a primeira parte
do horizonte cultural de origem das professoras. Tomei por inspiração os
Relatos de Aprendizado de Pompougnac (1997), cuja perspectiva analisa a
trajetória formativa e leitora de cinco grandes leitores-autores franceses a partir
dos seguintes aspectos: infância, mediadores de leitura, acesso ao capital
cultural familiar, trajetórias de leitura e escrita até o momento em que se
encontravam os sujeitos (estrelato, fama).
A segunda vertente partiu da concepção das Conversações enquanto
espaços de garantia efetiva do direito à leitura literária, enquanto um direito
humano (CANDIDO, 2004). Trato a Literatura nas Conversações como direito
essencial das pessoas, particularmente dos professores, por entender seu
potencial humanizador e sua capacidade de despertar o sentimento de urgência
para tentar solucionar alguns problemas da humanidade (CANDIDO, 2004).
Assim, pode difundir-se também como elemento provocador de uma sociedade
mais igualitária, cujas ações efetivas desembocam em uma formação pessoal e
coletiva, disseminando outras experiências que confirmam e asseguram os
direitos humanos (MORENO, 2014)
No caso mais específico das Conversações, compreendi a Literatura
como ponto de partida e de chegada para que as professoras pudessem
exercitar e compartilhar reflexões sobre si mesmas, sobre os outros e sobre o
mundo. A leitura literária como uma experiência partilhada que evoca a
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reflexão e o sentimento em torno das formas solidárias, democráticas e
humanas de ser e agir no mundo, inclusive no ato de educar.
É possível afirmar que a Literatura também tem forte potencial
educativo, porque insurge como possibilidade de alterar a visão sobre a vida e o
mundo, suscitando aprendizados divergentes sobre as múltiplas questões que
constituem o humano. Interessa aqui, portanto, o fato de a Literatura figurar
como elemento singular no processo de ‘humanização do homem’ e ser
patrimônio herdado de toda a humanidade, convergindo com o que afirma
Machado, tornar os sujeitos “mais humanos e mais irmãos” (MACHADO, 2011,
p. 27).
Tendo como horizonte essa compreensão, apostou-se nas Conversações
enquanto movimentos formativos, sendo a leitura literária uma experiência de
formação humana. Estas, por sua vez, possibilitam o acesso a uma gama de
conhecimentos de diversas ordens, aproximando os leitores e promovendo a
partilha sobre experiências de leitura e de vida (MORENO, 2014).
Em se tratando de um coletivo docente que atua no cenário de um espaço
de divergências, que é um dos pilares da educação em espaços de atendimento
socioeducativo, a expectativa é que esse potencial educativo da literatura
alcance um olhar mais humanitário diante do cenário no qual os sujeitos
educacionais estão submersos.
Como já mencionado, o convite para participação na pesquisa foi aceito,
a priori, por dez educadoras da Escola Municipal Professor Carlos Formigli,
porém apenas nove professoras participaram das Conversações.
A descrição dos perfis das professoras vai além dos aspectos etários,
sociais ou formativos. Diante da complexidade do ser humano, e das
convergências e divergências que lhe são próprias, seria um equívoco reduzir
suas trajetórias a uma simples descrição de fatos e acontecimentos, o que
apagaria a riqueza de incompletude de cada uma delas, usando os termos de
Manoel de Barros. Sendo assim, além de um questionário sócio-profissional-
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leitor, utilizei o produto de uma das dinâmicas realizada nas Conversações para
compor o perfil das educadoras, colaboradas da pesquisa.
Na referida dinâmica, pedi que elas mesmas escolhessem um adjetivo
que expressasse o modo como se percebiam enquanto leitoras, estabelecendo
uma relação entre o adjetivo e suas trajetórias de vida-formação-profissão. Os
perfis traçados, a seguir, emanam dessas produções, ou seja, dos questionários e
dos relatos orais de si.

Andrea, uma leitora assídua
Pompougnac (1997) utilizou alguns adjetivos para iniciar a escrita da
trajetória dos seus ilustres leitores. Aqui busquei caminhar no sentido da
divergência, solicitando que cada leitora professora escolhesse uma palavra que
melhor a representasse diante da sua relação com a leitura, não importando se
tal característica convergia ou divergia das demais colegas.
Quando questionada sobre qual adjetivo melhor a representava
enquanto leitora, Andrea não pensou duas vezes: assídua. Justificou sua escolha
dizendo que provavelmente sempre a veríamos lendo algo, geralmente em
suporte impresso. Disse que fazia parte do time que ainda prefere os livros
impressos aos digitais, embora estivesse se ressignificando por conta da relação
com a filha de oito anos, à época.
Essa ressignificação de Andrea, enquanto leitora, foi descrita como uma
transição parcial das leituras do impresso aos meios digitais, particularmente
quando se referiu às leituras feitas com o celular na mão. Ela se disse leitora
assídua

de

sites

de

informação,

entretenimento

e

de

“reportagens

diversificadas” na internet, de modo a estar sempre atualizada. Assim, figura-se
aos moldes de uma antenada leitora internauta.
Escrevendo a tese e revisitando o perfil de Andrea, recordo-me de um
fragmento do texto da professora Elizabeth Lima, intitulado Geração blogueira: a
Literatura na web. Nele, a autora relata que:
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O contato com o mundo, por meio da internet, tornou-se uma
realidade doméstica no Brasil e uma transformação sem precedentes
ocorreu nas formas de comunicar, trabalhar, divertir e,
paulatinamente, passaram a integrar o cotidiano da sociedade (LIMA,
2015, p. 260).

Em outro trecho, a autora sinaliza que há, ainda, certa resistência em
associar Literatura e internet: “[...] a internet ainda é mal vista ao ser
relacionada com a Literatura; parece que quebra o cânone da coisa, que tira a
Literatura do pedestal e joga em um lugar em que todo mundo tem acesso”
(LIMA, 2015, p. 259).
O intuito aqui não é aprofundar as discussões em torno da leitura em
meios outros (como os meios digitais), mas de ampliar o olhar em torno da fala
emblemática da professora que ainda se sentia um tanto “culpada” por ler mais
no celular do que em meios impressos. Uma outra divergência aqui é percebida
a partir dos estudos de Lima (2015), quando aponta que a Contemporaneidade
instaurou novos modos de ler (inclusive literatura), decorrente dos meios
digitais, conferindo a esse outro leitor um novo lugar, igualmente legítimo.
Voltando ao perfil da leitora, cujo nome completo é Andrea Claudia da
Silva Reis, ela é natural de Caicó (cidade do interior do Rio Grande do Norte), e
sua idade é quarenta e cinco anos. Mora na capital baiana há mais de vinte e
cinco anos, vindo parar aqui “por força do destino mesmo”, conforme ela relata.
Residindo no bairro da Mata Escura, periferia de Salvador, casada e com
uma filha, sua atuação na Escola Municipal Professor Carlos Formigli se deu
logo após a sua formação em Pedagogia e posterior nomeação no concurso
público da Prefeitura Municipal de Salvador, há vinte anos.
A priori, a escolha por trabalhar nesta unidade foi motivada por dois
fatores: o interesse pelo novo (Andrea contou que não fazia a mínima ideia do
que significava atuar em um espaço que continha jovens com privação de
liberdade); e a proximidade com a residência (ela já pensava em ter filhos e era
interessante ter um local de trabalho próximo à sua casa, desperdiçando menos
tempo no deslocamento).
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Tendo um regime integral de quarenta horas de trabalho, Andrea
também já passou também pela experiência de ser vice-gestora, atuando 20
horas na Escola Municipal Professor Carlos Formigli e 20 horas na Escola
Municipal Santa Izabel. Essa experiência ampliou seu olhar em relação a outros
aspectos que envolvem a educação de jovens e adultos. Ela relata: “[...] As
histórias de vida dos jovens sempre me fazem pensar e refletir sobre minha
própria atuação e minha própria vida” (Andrea, questionário, 2018). Em ambas
as unidades, ela atuou no segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Quando questionada sobre seu próprio conceito de leitura e de leitor,
Andrea descreve a leitura do seguinte modo: “[...] é um momento meu, de
prazer... mas é questão de hábito também. É preciso ter uma rotina de leitura
para ser leitor”. Sobre a Literatura, Andrea descreve como “um grande conjunto
de poemas, contos, histórias diversas de uma nação, e que todos precisam ter
acesso”. Curiosamente, o raciocínio da professora vai na mesma linha do que
propõe Antonio Candido (2004), um dos autores que fundamentam esta tese.
No questionário, Andrea deu pistas sobre suas preferências leitoras: “[...]
eu gosto de romances e histórias de ficção, mas também leio atualidades em
blogs e sites”.
Sobre a infância, ela contou que não teve estímulos familiares, acesso a
livros ou impressos diversos, ou ainda contato com pessoas que assumissem o
papel de mediadores de leitura devido às condições materiais da família.
Devido ao seu limitado horizonte cultural de origem, Andrea relatou que
foi somente na escola o local em que essas condições de leitura se
materializaram em sua vida, a partir do acesso à biblioteca escolar e aos livros
didáticos. Tal experiência, embora situada em uma temporalidade distante da
atualidade, ratifica um aspecto preconizado por Kleiman (2008): a escola é,
ainda, em nosso país, a mais importante agência de letramento.
Esses relatos de Andrea, que entrecruzam percursos de vida e
experiência literária, remetem novamente aos Relatos de aprendizado, de
Pompougnac (1997). À semelhança da narrativa autobiográfica, o termo Relato
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de aprendizado (cunhado pelo referido autor) trata da retrospectiva que uma
pessoa faz de sua própria existência, colocando em destaque sua vida
individual. O uso de tal expressão é na perspectiva de sinalizar o próprio
processo de formação e de aprendizagem que ela evoca (MEIRELES, 2019).
Além da leitura ser seu “[...] momento pessoal de lazer e aprendizado”,
Andrea disse que também aprecia o lazer advindo do cinema e os passeios com
a filha em suas horas livres. Atualmente se considera uma grande
influenciadora dos hábitos leitores da filha, sempre comprando livros e revistas
em quadrinhos, ainda que esta “[...] leia muito no tablet”.
Entre as insurgências e intimidades leitoras reveladas, Andrea expressou
suas expectativas em relação às Conversações: que a experiência acrescentasse,
em sua caminhada leitora, mais possibilidades.

Caroline, uma leitora assídua- compulsiva
Assídua-compulsiva foi a expressão que Caroline (Carol, apelido de
infância) escolheu para se nomear. A escolha por ambos adjetivos, e não apenas
um, despertou minha curiosidade. Ela justificou sua escolha nos seguintes
termos: “[...] assídua por estar sempre, praticamente diariamente, lendo algo do
meu interesse; compulsiva porque sou do tipo que não paro até terminar aquela
leitura; se ela me prender mesmo, esqueço até de comer”.
Nascida e residente em Salvador, Bahia, Caroline Costa do Nascimento
estava com quarenta anos à época da pesquisa de campo. Residente no bairro
de Tancredo Neves, localidade vizinha ao bairro da escola em que atua
(Professor Carlos Formigli), demanda pouco tempo no deslocamento entre
trabalho e casa.
Carol tem Graduação em Pedagogia e Pós-Graduação em Educação. Em
2018, somava vinte e quatro anos de atuação em sala de aula, sendo a docência
sua primeira e única experiência profissional. Desse percurso temporal de
profissão, dez anos foram dedicados ao trabalho com jovens em atendimento
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socioeducativo. Sua compreensão sobre o que significa a leitura foi bastante
instigante:
[...] Ler vai além da decodificação de palavras e textos... é aprender
através da experiência dos outros. É conhecer culturas diferentes,
lugares diferentes, pessoas diferentes. Ter um livro é ter um amigo a
todo instante, ao alcance de suas mãos. É estar em contato com o
mundo! (Carol, questionário, 2018).

Em seu ensaio, O leitor como metáfora: o viajante, a torre a traça, Alberto
Manguel (2017) faz a distinção entre três tipos de leitores, apresentando suas
divergências mas, especialmente, suas convergências. O leitor viajante seria
aquele que deixa-se levar pela aventura do livro, ainda que essa seja, muitas
vezes, uma silenciosa aventura; os ocupantes da torre seriam os que buscam o
conhecimento por meio da leitura e o isolamento do mundo; e, por fim, os que
devoram livros com avidez indiscriminada e são, por eles muitas vezes
devorados, são denominados “traças”, em alusão aos pequenos animais que
corroem tudo.
Apesar de ter se autodenominado uma leitora assídua, descreveria Carol
também como uma leitora traça, em convergência com os dizeres de Manguel
(2017). Ela sinalizou muitas vezes a Literatura como uma oportunidade de fuga
para se abster dos próprios problemas e também como uma via “[...] para
conhecer outros mundos e situações que podem contribuir para seu próprio
crescimento”.
Indagada sobre o que mais gostava de ler, Caroline fez uma lista grande:
“[...] romances, aventuras, contos de bruxas, não gosto de contos de fadas e não
tenho paciência para auto-ajuda, comédia ou sites de fofoca”, gêneros que ela
não considera como Literatura.
Reler a lista da professora Carol (como gostava de ser chamada) me
remeteu ao texto da professora Sayonara Oliveira, intitulado Quem ainda tem
medo de Paulo Coelho? Relatos de alguns leitores. Carol expressa seus próprios
critérios de distinção entre o que gosta e o que não gosta de ler (ou o que não
“merecia sua atenção leitora”). Os textos que não mereciam a atenção de Carol
também eram lidos por ela, ainda que sem tanto prazer ou interesse.

96

Ao abordar sobre sua relação com a leitura, ela disse que se dava ao
direito de pular páginas, ir e vir no texto, ou, simplesmente, interrompê-lo.
Seriam as não-leituras - ou as leituras indisciplinadas - uma prática válida? Ler
novamente essas confissões me fez lembrar de Pierre Bayard (2007), em Como
falar dos livros que não lemos?
Em relação ao referido autor, tendo nascido em um meio social em que a
leitura não era muito incentivada, Bayard (2007) revela que foi lançado pela
profissão em um universo da mais alta erudição. A obra mencionada é uma
corajosa mostra em que ele deseja assumir-se publicamente como um não leitor.
E vai mais além: propõe que se deixe de encarar a leitura como obrigação quase
sacra e o conhecimento do cânone literário como dever moral. Para ele, lado a
lado com o dinheiro e a sexualidade, a leitura estaria, pois, entre os domínios da
vida privada em que as informações são as mais inseguras possíveis (BAYARD,
2007).
O que poderia ser classificado como hipocrisia, o autor lança sobre o
sistema que nos obriga a fingir e é fundado em proibições. Afirma que hipócrita
é o sistema responsável pelo fingimento geral sobre os livros supostamente
lidos. Quando reli o depoimento de Carol, senti um certo acolhimento nestes
escritos, era como se o relato dela fosse ressignificado, em uma perspectiva de
autolegitimação, embasada no próprio Bayard.
Sobre sua infância, Carol a descreveu como “privilegiada”. A mãe foi sua
maior incentivadora e mediadora de leitura, a despeito de suas condições
materiais, ela sempre comprava livros e quadrinhos para os filhos. Sobre a
presença do livro em sua infância, Carol relata: “[...] tínhamos vários livros,
muitas histórias infantis, clássicos dos irmãos Grimm, contos de fadas e de
bruxas”. Ela lia com os irmãos diariamente, no contexto da leitura doméstica
partilhada.
Em sua adolescência, entretanto, Carol disse que passou para uma fase
mais introspectiva, com leituras individuais para “[...] fugir dos conflitos
adolescentes e tirar dúvidas que não tinha coragem de perguntar”. Sobre
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momentos de leitura junto com as amigas, ela relatou: “[...] cada uma lia seu
livro, e somente após isso a gente trocava uma com a outra”.
Carol revelou ainda, em outro momento: “[...] priorizo ler em casa
sempre que posso, praticamente diariamente”. Ela mensura que lê, em média,
quatro a cinco livros por mês. Compra para as filhas histórias em quadrinhos,
livros de contos clássicos, livros para colorir e palavras cruzadas, e disse que
todo gasto com leitura é investimento, pois quer ampliar o repertório das filhas,
além de ser para elas uma referência de leitura, como sua mãe havia sido.
Após as revelações feitas através do questionário, Carol expressou que
estava com expectativa de que começassem as Conversações e esperava que
fossem uma nova modalidade de troca de leituras, mas com certa proximidade
aos momentos vividos na adolescência.

Eliane, uma leitora focada
Eliane descreveu-se como uma leitora focada. O foco (ou os seus
múltiplos focos) sempre precisava ser mantido, para que a mesma organizasse
sua própria vida-profissão. Ela é o típico retrato da mulher contemporânea e
multifacetada: mulher, mãe, professora, estudante.
Eliane Silva Souza é pedagoga, e, aos quarenta e dois anos, estava
cursando o Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos
(MPEJA/UNEB). Ela é natural de Santa Inês e reside em Salvador há mais de
vinte anos, no bairro do Saboeiro. Casada e com uma filha, a professora (e
também vice-diretora no turno oposto ao da regência de classe) sempre
manteve a disciplina para dar conta de todos os seus papéis.
Perfazendo uma carreira profissional de vinte e quatro anos de
Educação, atuou durante quinze na área da docência na Rede Municipal de
Ensino de Salvador, sendo três anos dedicados ao trabalho no atendimento
socioeducativo. Além da atuação como docente, ela acumula oito anos no
trabalho de gestão/vice-gestão escolar, experiência que possibilitou uma
ampliação do seu olhar profissional, conforme relata.
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O adjetivo escolhido por Eliane, “focada”, não remete ao conceito de
leitor ideal, que é “focado” apenas nos livros impressos, nos cânones ou que
siga o rigor acadêmico-social do que seriam as literaturas ditas “maiores”. A
justificativa para o termo “focada” foi apresentada por ela em função do tempo
que possuía para realizar as leituras, especialmente diante das demandas do
primeiro ano do mestrado, trabalhando no município de Salvador, e sem
usufruir de sua licença-aprimoramento.
Com isso, a expressão “leitora focada” questiona também a ideia de um
“leitor ideal” porque as leituras de um texto são culturalmente construídas. Um
leitor é influenciado por seu gênero, idade, profissão, condição econômica,
localização geográfica, escolaridade, entre outros fatores sociais e culturais que
podem atuar diretamente sobre sua interpretação de mundo e as próprias
condições de leitura.
Compreendo que nem todos os leitores conseguem (ou desejam) ler um
texto como os críticos sugerem, pois são guiados por sua subjetividade e seu
próprio repertório cultural e leitor, suas experiências de vida, suas próprias
expectativas e, por fim, suas próprias maneiras de ler. Essa compreensão emana
do pensamento da Sociologia da leitura, campo de estudo que se debruça e
valoriza a participação ativa do leitor no processo literário (CANDIDO, 2010).
Eliane evidencia que o foco da leitura oscila a depender do momento de
vida em que ela se encontra, por exemplo: no resguardo do parto da filha, o
foco foi manter-se cercada de leituras leves; na conclusão da especialização e no
decurso do mestrado, mantinha o foco nas leituras acadêmicas. Em seu relato,
Eliane potencializa a liberdade leitora, evidenciando uma mudança de foco a
depender do momento pessoal e conjuntura em que está inserida.
É com Compagnon (2012), em O demônio da teoria, que dialogo sobre essa
aparente divergência entre a liberdade do leitor e a imposição de certas leituras.
A liberdade privilegia a subjetividade de cada sujeito ou grupo, enquanto a
imposição estabelece como e o quê os leitores devem ler. O leitor, por sua vez,
sujeito livre, errante e senhor de suas escolhas, pode escolher não obedecer a
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uma certa ordem ou orientação, ainda que em alguns momentos e
circunstâncias se veja constrangido a realizar algumas leituras: ele está liberto
para focar em uma ou outra coisa (liberdade ou imposição), organizar-se entre
ambas, e fazer suas próprias escolhas.
Nesta mesma direção, Eliane significa a leitura como movimento de
aprofundar conhecimentos ou ressignificá-los. Em suas palavras, o ato de ler é
“[...] uma forma de desconectar e transcender a realidade objetiva, mas também
de compreender essa realidade com a renovação do olhar propiciado pela
imersão no mundo da leitura”. Em sua concepção, ler configura-se, também,
uma via para acessar outros tempos e espaços, “[...] compreendendo um pouco
a lógica que orientava as pessoas e grupos em um determinado período
histórico”.
Em sua tese de doutorado, Maximiano Meireles evidencia relatos de
diferentes leitores, mostrando como a experiência literária tem a potência de
fazer a conversão do olhar, evocando uma percepção de mundo mais sensível.
O autor elabora o seguinte argumento:
O que defendo, portanto, é que a literatura tem a potência de
reinvenção do sujeito: fazer a conversão do olhar; descontruir
modelos cristalizados; ensinar a ver as coisas de outra maneira: com
um olhar mais refinado e perspicaz sobre as condições existenciais e
sociais. É o alargamento estético do olhar: aquele que não se enquadra
em mundo estreito (MEIRELES, 2019, p. 192).

A professora Eliane descreve sua concepção de leitor como alguém que
consegue “[...] acessar experiências desenvolvidas por outros sujeitos situados
no presente ou no passado”, sendo a Literatura uma forma de “[...] de
comunicar sentimentos, pensamentos, acontecimentos, ideias, desejos, etc. por
meio da escrita, superando os limites da oralidade”.
Ela expõe-se como uma leitora interessada em Educação e tecnologia
(sua área de investimento intelectual desde a especialização e, naquele
momento, no mestrado), mas também interessada em bons romances e histórias
de ficção. Conseguia ler, em média, dois livros por mês, a partir de suas
escolhas pessoais, além das leituras acadêmicas “obrigatórias”.
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Quando questionada sobre sua infância e mediadores de leitura, Eliane
disse que sua maior influência foi seu avô, que tinha sempre boas histórias a
contar aos netos. Foi ele, também, o responsável por apresentar aos netos a
literatura de cordel, presente na oralidade e escrita do povo de Santa Inês, sua
cidade natal.
Eliane se descreveu como mediadora de leitura da própria filha (cuja
idade era dois anos, na ocasião), sempre comprando e disponibilizando para a
menina livros e materiais de leitura, mesmo não se constituindo ainda uma
leitora “convencional”. Sua intenção e desejo é ser para a filha o que o próprio
avô foi para ela.
Eliane disse, ainda, que também sempre busca influenciar e estimular a
formação leitora dos seus alunos, pois acredita que a experiência de ler pode
ofertar ao sujeito outra perspectiva de mundo, inclusive no contexto da
socioeducação, e especialmente em relação ao tempo de internamento e
reclusão de liberdade do jovem infrator (variável de acordo com o crime
cometido e a sentença recebida).
Em relação às Conversações, sua expectativa foi imensa: de que as
vivências de leitura apontassem novos caminhos para o trabalho que ela já
vinha desenvolvendo com os estudantes em sala de aula. Ela sinalizou que a
motivação dos alunos era um elemento balizador para ampliação do seu
próprio interesse pela leitura.

Jaqueline, uma leitora (nada) tímida
A professora sempre foi rotulada como uma pessoa tímida. Ela revelou
em uma das dinâmicas que fizemos nas Conversações que “[...] nem sempre foi
assim”. Natural de Salvador, Jaqueline Crecêncio de Assis, passou a infância em
um bairro periférico da capital baiana, cercada dos parentes e irmãos. Relatou
que sempre foi uma criança curiosa, mas frequentemente tinha seus
comportamentos e perguntas tolhidos pelas tias, que a apontavam sempre
como “faladeira”. Segundo ela, foram esses os momentos que se constituíram
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como um divisor de águas na sua vida, pois na transição para a adolescência,
ficou bastante introspectiva. A leitura, entretanto, era seu “[...] modo de fugir
daquela censura e aprender mais, sem ser incomodada”.
A censura sofrida por ela no seio familiar se assemelha, em certa
medida, à que François Mauriac também sofreu, conforme os Relatos de
aprendizados explorados por Pompougnac (1997). Mauriac sofreu censura
pelas mulheres católicas de sua convivência mais íntima, levando-o a realizar
leituras proibidas às escondidas. Mesmo transgredindo, ele teve seu acervo
reduzido significativamente por elas, em função da não-conformidade com as
virtudes católicas que a família queria formar no autor (POMPOUGNAC, 1997).
Jaque, como gostava de ser chamada, possuía quatro anos de experiência,
sendo uma das colaboradoras que não era professora efetiva da rede. Formada
em Pedagogia, ela prestou o concurso temporário do município de Salvador em
2014 (em regime especial de direito administrativo, conhecido como REDA);
cujo tempo de exercício previsto era de dois anos, podendo ser renovado por
igual período. Essa instabilidade profissional era algo que a preocupava.
Tendo já dado pistas de que gostava de ler, Jaqueline descreve a leitura
como um movimento de fuga de seu horizonte de origem. Segundo ela, ao ler, a
pessoa avança para outros patamares de conhecimento, saindo do estado de
ignorância. A leitura, particularmente a literária, para ela se constituía como um
caminho que permite as pessoas colorir suas próprias realidades, se forem
cinzas (em uma clara alusão à sua própria infância). Obras sobre Educação e
romances literários estão no topo dos seus interesses leitores.
Recordando sua infância, e entrecruzando ao momento presente,
Jaqueline afirmou que não possuiu “a sorte” de ter mediadores de leitura ou
pessoas que a incentivasse, diferente de outras colegas. Visando mudar esse
cenário, mesmo ainda sem filhos naquele momento, ela já comprava livros,
revistas e materiais diversos. Assim, alimentava o seguinte desejo: “[...] ser
incentivadora dos meus filhos, um dia, quem eu sempre quis ter ao meu lado e
nunca tive a oportunidade”.
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Além das leituras “fora das obrigações”, ela também se via como alguém
que amava filmes e que sempre ia ao cinema. A perspectiva de um grupo de
leitoras professoras trocando leituras literárias a deixou bastante empolgada e,
segundo ela mesma, cheia de expectativas.
Margarete, uma leitora multifacetada
Margarete é uma leitora que se define como multifacetada, de estilo
eclético, e, em alguns momentos, com traços obsessivos. Na dinâmica realizada
durante a Conversação, ela explicou ao grupo a escolha do seu adjetivo pelo
desdobramento que o mesmo lhe permitia: o estilo eclético se materializava nas
múltiplas práticas culturais de leitura, lendo aquilo que lhe seduz e conquista.
Ela costumava realizar diferentes leituras, desde a adolescência, e esse
hábito foi levado para a vida adulta: de bula de remédio a manuais, passando
por livros e rótulos promocionais de mercados. Ler sempre foi seu antídoto
contra a ansiedade, problema enfrentado por ela desde a adolescência. Para
explicar os traços obsessivos de sua personalidade leitora, Margarete usou
como exemplo a saga Harry Potter28, que é fã incondicional. Segundo ela, já leu
todos os sete livros pelos menos sete vezes, e tem a intenção de retomar essa
leitura tão amada, justificando do seguinte modo: “[...] cada vez que leio, tenho
uma percepção diferente sobre eles”.
Maria Margarete Cerqueira dos Santos, Natural de Salvador, solteira e
sem filhos, reside com os pais em um bairro próximo à Escola Municipal
Professor Carlos Formigli, chamado Engomadeira. Pedagoga e Especialista em
Educação, seu contexto familiar foi marcado por muitas privações financeiras,
mas isso nunca foi um empecilho para que a educação e escolarização fosse
incentivada por seus pais. A escola era o espaço em que Margarete mais
A saga do bruxo Harry Potter durante sua formação na escola de magia de Hogwarts foi
escrita pela autora britânica J.K. Rowling e contém sete livros. O primeiro livro (Harry Potter e a
pedra filosofal) foi lançado em 1997 e o último, Harry Potter e as relíquias da morte, em 2007. A
saga se tornou sucesso mundial e foi adaptada para o cinema.
28
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encontrava suportes para leitura, especialmente livros didáticos e paradidáticos
voltados ao público infantil.
Seus pais se constituíram importantes mediadores de leitura, ainda que a
censura da mãe sempre fosse um constante em suas experiências leitoras na
adolescência. Segundo ela, o fato da mãe ser semianalfabeta foi um facilitador
para driblar as regras rígidas de controle sobre o que era lido. As “leituras
proibidas” de revistas como Julia, Sabrina e Capricho eram realizadas em
segredo. “[...] Mainha achava que eram revistas normais... se ela desconfiasse
que falavam de namoro, beijos, menstruação e temas de minha curiosidade
adolescente, certamente eu apanharia muito”, contou aos risos. Dessa forma,
sua liberdade leitora estava a salvo, ainda que temporariamente.
Na História da leitura percebe-se que, de tempos em tempos,
determinadas leituras sofrem repressão e vigilância, e isso não escapa a
experiência pessoal de Margarete. Chartier (1998, p. 77) já advertia sobre o fato,
alegando que a leitura é “sempre apropriação, invenção, produção de
significados”. A leitura supõe, portanto, uma certa “liberdade do leitor”, que
pode, simultaneamente, deslocar e subverter aquilo que o livro lhe apresenta.
Essa liberdade é, em alguns momentos e períodos históricos, perigosa, e uma
das formas de manter a estrutura social livre desse perigo é fazer com que o
indivíduo não leia (negando-lhe condições para tal, sejam escolares, sejam
materiais ou de acesso).
É com Alberto Manguel, em Uma história da leitura (2017), que reflito
sobre essa liberdade e transgressão de Margarete, interpretada como uma
atitude “perigosa”. Manguel sinaliza que esse foi um padrão que se repetiu em
alguns contextos ao longo da história da humanidade, argumentando que ler é
um ato de poder, e essa é uma das razões pela qual a figura do leitor foi temida
em várias sociedades. O autor formula sua teoria recorrendo a vários exemplos
históricos.
Na Inglaterra, nos anos de 1660, por exemplo, a orientação do governo
monárquico era que todos (incluindo os escravizados) passassem por instrução

104

mínima, aos moldes bíblicos cristãos, para suposta salvação das almas e
reformulação do caráter, especialmente a fim de evitar revoltas e rebeliões. Os
donos de escravos, todavia, opuseram-se ao decreto real por temerem “a
própria ideia de uma ‘população negra alfabetizada”, que poderia assim
encontrar ideias perigosas nos livros” (MANGUEL, 2017, p. 311-312).
Manguel relata que, diferente de outros locais, nas colônias norteamericanas, particularmente as que estavam situadas ao Sul do país, a crença
entre os escravizados era de que aprender a ler “não era um passaporte
concreto para a liberdade, mas uma maneira de ter acesso a um dos
instrumentos poderosos de seus opressores: o livro” (MANGUEL, 2017, p. 313).
No caso específico de Margarete, ela relata que desde muito jovem
conseguia compreender que possuir e ler livros seria uma das formas de
rebelar-se contra as injustiças capitalistas. Ademais, a leitura seria, de certo
modo, sua maneira de ingressar em uma outra realidade.
Relatou, durante algumas Conversações, que conseguia (hoje, adulta,
amadurecida e deslocada em um outro tempo-espaço) compreender as censuras
maternas que sofreu. Entendia, especialmente, o direito à escolarização que foi
negado à sua mãe como algo que pode ter influenciado esse olhar de censura
materna sobre seus próprios livros, postura bastante divergente em relação ao
incentivo dado pela mãe no tocante aos estudos. Vinda de uma cidade do
interior baiano, a mãe de Margarete migrou para a capital com a promessa de
estudar, mas foi enganada pelos supostos bem feitores. Segundo ela, sua mãe
foi “[...] transformada em empregada doméstica, quase uma escrava, passando
por abusos e revoltas”.
Em 2018, a professora Margarete havia ingressado no mestrado
profissional do MPEJA (Mestrado Profissional de Jovens e Adultos), na
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e desejava ir adiante em sua carreira.
Seu projeto articulava sua vida-formação como alfabetizadora no contexto de
Educação de Jovens e Adultos dentro do espaço socioeducativo que atuava.
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Juntamente com Eliane, Margarete acreditava que era preciso que mais
iniciativas como as delas surgissem no âmbito acadêmico, pois muito do que
acontece no interior das escolas que atendem jovens em situação de privação de
liberdade ainda é desconhecido por parte da academia, por muitos educadores
e leitores.

Renata, uma leitora eclética
A leitora Renata se descreve como uma leitora eclética. A assunção do
fato de gostar de ler uma diversidade de estilos lhe trouxe certa leveza, pois em
muitos momentos de sua vida se sentiu um tanto culpada por gostar de ler
“tanta coisa ao mesmo tempo”.
Solteira e mãe de duas meninas, Renata Rose Costa dos Santos tem
quarenta e três anos. Natural de Salvador/Bahia, reside no bairro Costa Azul
com sua mãe e as filhas. Pedagoga e Especialista em Neuropsicopedagogia, ela
sempre tem em mãos algum material de leitura, especialmente os de sua nova
área de investigação. Durante o percurso desta pesquisa, estava se preparando
para estruturar um projeto de pesquisa e fazer seleção para ingresso no curso
mestrado, incentivada pelas colegas de trabalho.
Renata possui um percurso profissional relativamente longo, com quinze
anos de trabalho em Educação. Desse total, doze anos atuando na docência,
sendo oito anos no trabalho de atendimento socioeducativo. Além da
experiência docente, atualmente estava atuando como vice-gestora da unidade
escolar em que a pesquisa foi realizada.
Renata contou que quando foi empossada pediu para ser alocada
diretamente na Escola Municipal Professor Carlos Fomigli, local que já conhecia
devido a um estágio realizado no final da graduação. Tal experiência fez com
que ela se interessasse em aprofundar vínculos educacionais com estudantes
privados de liberdade. O pedido, incomum, foi encarado com estranheza até
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mesmo pelos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, mas foi
atendido.
Ao discorrer sobre sua compreensão em relação à leitura, Renata atrela
esse processo a sua própria definição de leitor. Ler, para ela, constitui-se em um
movimento de sentimentos novos despertados sempre que se abre e se interage
com um livro. Tal como argumenta Meireles (2019), em sua tese de doutorado, a
experiência da leitura, especialmente a literária, é atravessada por diferentes
modulações do sensível, evocando sentimentos híbridos no leitor.
Para Renata, o leitor é alguém constituído pelo hábito de ler, mas
também pelo “[...] olhar atento às imagens, sons e palavras”. Ela se descreveu
como uma leitora que transita por diferentes gêneros, desde bula de remédios a
livros mais “técnicos” de sua área de especialização, passando por poemas e
contos, ainda que não se considere uma “leitora ideal”. Revisitando o relato de
Renata, lembrei-me do texto da professora Sheila Lima, intitulado Sobre o direito
de formar-se um leitor.
Temos por hábito imaginar o leitor ideal como alguém que se fecha
em si e mergulha numa tal viagem ou voo de absoluta desconexão
com o mundo, criando para si uma outra vida, um outro espaço. Não
que isso não ocorra, mas, talvez, não seja com essa aura de um evento
que extrapola toda a nossa vivência mais cotidiana. O problema é que,
pautados sobre essa imagem, costumamos não dar muito valor para o
leitor “feijão com arroz”, que lê diariamente a mais variada gama de
textos, gêneros, discursos que jamais se viu na história do planeta
(estamos, sim, falando, aqui, das redes sociais, blogs, flogs, insta,
podcasts etc. da rede mundial de computadores) (LIMA, 2017, p. 162).

Consigo perceber no depoimento de Renata uma tentativa de se perceber
uma leitora “legítima” dentro do conceito de leitor “válido”, ainda que sua
própria trajetória tenha se constituído de modo divergente às demais.
Na sua história de leitura, as avós foram mediadoras fundamentais e
grandes incentivadoras, especialmente na infância, momento em que
fomentavam a leitura, sempre presenteando-a com livros de romances, contos
infantis, além da aquisição de paradidáticos exigidos na escola. As avós
também liam com a neta, estreitando laços, como disse Daniel Penac (1993), na
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obra Como um romance. O escritor e estudioso refere-se a esse momento da
leitura como uma triangulação de desejos entre o adulto, o livro e a criança: ao
ler um livro com e para a criança, o adulto evoca sua relação desejosa para com
o texto literário ao mesmo tempo em que enlaça a criança, levando-a a desejar o
seu desejo pela leitura (PENAC, 1993).
Já na vida adulta, Renata vê na figura materna uma inspiração. Sua mãe,
na condição de aposentada, especialmente mais recentemente, quando passou a
morar com a filha e as netas (após a separação de Renata), vive presenteando as
netas com livros diversos e do desejo das meninas, sendo ela também uma
leitora voraz.
Em uma das Conversações, Renata descreveu um episódio inusitado: ela
queria presentear a mãe com um exemplar de um livro que era “a novidade do
momento”. Trata-se da trilogia Cinquenta tons de cinza, de autoria da norteamericana E.L. James. Com teor erótico, a obra narra o drama erótico entre uma
virgem e um homem praticante de técnicas sado-masoquistas. Renata estava
empolgada com a ideia, mas igualmente receosa sobre a recepção da mãe em
relação a tal leitura. Logo ela descobriu que a mãe já havia lido toda a trilogia e
“[...] adorou os livros, estragando a surpresa”.
Além da leitura, Renata contou que também era assídua frequentadora
de cinemas e exposições de dança, outras de suas paixões. Mas, sempre que
podia dedicava seu tempo livre às leituras. Ela lê, segundo seus próprios
cálculos, por volta de cinco a seis livros por mês. Em um dos diálogos que
antecedeu às Conversações, ela expressou que estava ansiosa para participar
dos momentos de leituras partilhadas e cheia de expectativas.
Sonia, uma leitora relaxada
Sonia descreveu-se como uma leitora “relaxada”, no sentido de não ter
compromisso ou estar presa a uma leitura única. Entretanto, percebi em seu
discurso, que o adjetivo escolhido carregava um tom de autojulgamento: ela se
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considerava uma leitora relaxada pela inexpressiva quantidade de materiais
lidos (de livros, jornais, revistas etc). Em sua concepção, lia pouco.
Divorciada e mãe de duas filhas, Sonia disse que uma das razões para a
escolha do referido adjetivo tinha relação com a administração do tempo, aliado
à sua própria história. Aos quarenta e cinco anos e sendo filha de mãe
analfabeta, ela relata sua trajetória leitora e de escolarização como “largada e
sem muita supervisão familiar, ainda que tivesse a consciência que precisava
melhorar e se “esforçar mais do que as colegas, a fim de tirar boas notas”, como
ela mesma disse.
Perfazendo uma trajetória profissional com dez anos de docência, Sonia
atuava no atendimento socioeducativo de menores infratores há pouco mais de
três anos. Segundo ela, foi um espaço que a ensinou muito, e sempre lhe
motivou a buscar novas ideias, leituras e experiências, a fim de ampliar e
qualificar suas práticas pedagógicas.
A despeito das dificuldades e do julgamento feito sobre si mesma, Sonia
disse que gostava muito de ler, buscando sempre compreender mais e melhor o
que lia. Tendo a leitura uma função pedagógica e formativa, ela busca extrair
tudo o que pode do texto, de modo que lhe permita uma maior eficácia de
ideias e efetivação de práticas em sala de aula, o que pressupõe uma recriação
do texto a partir de suas demandas profissionais.
Seu relato me faz recordar as ideias de Eco (1994). É com seu livro Seis
passeios pelos bosques da ficção (1994) que encontro um caminho possível para
alargar minha compreensão em torno das falas de Sônia. Seria mesmo possível
“extrair tudo” dos textos? Para o autor, cabe ao leitor preencher as possíveis
lacunas deixadas pelo texto, pois “todo texto é uma máquina preguiçosa
pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho” (ECO, 1994, p. 9). É como
se todo texto quisesse que alguém o ajude a funcionar, interpelando a ajuda do
leitor para a criação da obra e dos sentidos.
Ao leitor, caberia se movimentar interpretativamente, tal como o autor se
movimentou gerativamente, efetivando, a partir dessa interação, o princípio da
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cooperação interpretativa. O texto, ao mesmo tempo, modula e estimula a
liberdade de interpretação, solicitando ao leitor a tentativa de uma série de
opções interpretativas como, por exemplo, realizar pressuposições, preencher
espaços vazios, identificar intertextualidades e até mesmo extrair do texto
aquilo que ele não diz (ECO, 1994).
Por meio de uma metáfora, Eco descreve o processo de participação do
leitor como sendo similar a se perder num bosque (vide as histórias de
Chapeuzinho Vermelho ou João e Maria), com liberdade de escolhas e múltiplas
opções de caminho, com variadas opções de interpretação. Sobre isso, o autor,
afirma que um não raro número de escritores opta por deixar propositalmente
seus leitores perdidos no bosque, de modo que continuem refletindo mesmo
após o fim de uma obra.
Se o texto dissesse tudo ao leitor, seria um trabalho infindável. Por isso
mesmo o escrito deixa que o leitor crie espaços para tentar compreender o nãodito, o que está nas entrelinhas, o que ficou subentendido. Para além de ser uma
figura importante no ato de desvendar o texto, o leitor é parte do mesmo.
Retomo a trajetória de Sonia, compreendendo-a a partir do bosque
evocado por Eco (1994). Foram muitas as trilhas encaradas por Sonia para seu
percurso formativo se concretizar. Pedagoga e Especialista em Educação
Infantil e Ensino Fundamental, ela teve que se reinventar para atuar na
modalidade educação de jovens e adultos no contexto socioeducativo, visto que
a maior parte de sua trajetória profissional não foi desenvolvida neste
segmento.
Tendo prestado concurso temporário em 2016 (seu vínculo era REDA,
como algumas outras colegas), foi alocada pela Secretaria Municipal de
Educação diretamente na Escola Municipal Professor Carlos Formigli e estava
lá há pouco mais de um ano. O contrato era de dois anos, renovável por igual
período.
Para Sonia, leitor e leitura são conceitos siameses. Segundo ela, através
da leitura o leitor chega aonde quiser, estando sempre munido de livros,
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jornais, crônicas, contos, mas também de reportagens, materiais informativos,
ou seja, diversos gêneros.
Tendo aprendido a ler efetivamente aos oito anos de idade (quando foi
matriculada na escola), ela revelou que amava ler gibis, além de outras revistas.
Participou, quando adolescente, de uma experiência de leitura partilhada por
meio de um curso de contadores de histórias, ministrado na biblioteca da Escola
Anísio Teixeira. Esse acontecimento foi muito marcante, pois ela relatou o
quanto essa experiência convergiu com muitos aspectos humanizantes que ela
já desenvolvia em sala de aula, com sujeitos da Educação Infantil. O desafio era
transpor esses aprendizados para o contexto da socioeducação, espaço mais
recente em que estava desenvolvendo sua prática.
Sonia também relatou que estava ansiosa para participar das
Conversações, no intuito de ampliar seu repertório de leitura e criar mais ideias
para o trabalho junto aos jovens privados de liberdade.
Tania, uma (outra) leitora relaxada
Tania tem uma história de vida e de leitura bastante peculiar. Encarou a
graduação em Pedagogia com mais de quarenta e cinco anos, após enfrentar as
dores e delícias de ter criado sozinha seus filhos, tal como ela informou.
Solteira e mãe de dois filhos, Tania relatou que passou por muitas
dificuldades nesse processo de condução das crianças sem a presença de um
companheiro, especialmente pela situação econômica limitada. Era ela quem
trabalhava fora, sendo a principal responsável pelos cuidados e a manutenção
do lar.
Essa realidade de dupla jornada e múltiplas demandas faz parte da
vida de muitas mulheres, inclusive configurando-se tema de várias pesquisas.
Por exemplo, Em Maternidade e novos modos de vida contemporânea (2016), as
autoras Patrícia Albertuni e Márcia Stengel analisam novos modos de vida
contemporânea das mulheres, destacando a dupla jornada como algo presente
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em boa parte das vidas das entrevistadas, trazendo-lhes certo desconforto.
Ainda que as investigadas tivessem um espaço virtual de compartilhamento
dos dramas da maternidade nas redes sociais (blogs), o que não é o caso de
Tania, há certas semelhanças que merecem destaque:
Ainda que estejam inseridas no mercado de trabalho, as mulheres
dividem seu tempo entre sua vida pública e a privada, entre as
demandas de sua profissão e a de seus filhos, marido e lar. Já são
cidadãs políticas, participantes ativas da vida socioeconômica de um
país e muitas, inclusive, são “chefes” de família, sendo a maior ou a
única responsável pela manutenção da casa. Podem estudar e alcançar
altos níveis de liderança em corporações e inserir-se em espaços antes
essencialmente masculinos. Todavia as diferenças permanecem e,
para citar apenas um exemplo, tem-se a pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), em que se verificou
que as mulheres ainda têm um rendimento médio inferior ao dos
homens, independente de terem escolaridade maior (ALBERTUNI;
STENGEL, 2016, p. 711).

O modo de viver a maternidade apresentado pelas autoras é mais um
caminho para as mulheres. A complexidade da vida moderna impele a mulher
a assumir diferentes identidades, as quais nem sempre estão em embate.
Entretanto, no caso de Tania, o conflito é uma marca presente em boa parte de
sua vida, ao assumir esses diferentes papeis. No período em que participava da
pesquisa, ela costumava mencionar nas Conversações que estava vivendo “[...]
uma fase mais tranquila, com filhos criados e ajudando a criar a neta mais
velha”.
A expressão “relaxada”, adjetivo escolhido por Sonia para se
representar como leitora, justifica-se, segundo ela, pela questão de se preocupar
demais com as demandas diárias (que acumulava na dupla jornada de mãe e
trabalhadora) e não tanto com as leituras, o que lhe trazia certa ansiedade e
preocupação. Assim, ela via-se como uma leitora e professora sempre em dívida
consigo mesma e com sua formação.
Tendo feito magistério no final dos anos 1990 e, posteriormente, a
graduação em Pedagogia (em 2010), Tania estava, no período desta pesquisa,
com sessenta anos, dedicando-se vinte anos à carreira profissional docente,
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divididos entre rede municipal, rede privada de ensino (em Salvador mesmo) e
ONGs.
No âmbito da rede municipal de ensino, perfaz quatro anos de atuação
docente, também na modalidade de contrato REDA, tal qual algumas de suas
colegas. No contexto da socioeducação, era seu primeiro ano de atuação, que ela
sempre definia como “[...] um grande espaço de aprendizado”.
Nas Conversações, cujos diálogos orbitavam em torno das temáticas
família, infância e mediadores de leitura, Tania demarcava, com veemência, um
lugar de contínua ausência de livros e materiais diversos de leitura em sua
infância, devido às condições econômicas desfavoráveis. Diante dessa
precariedade, os livros didáticos escolares comparecem como uma via de acesso
à leitura e materiais impressos. Ela também mencionava, frequentemente, a
ausência de uma figura paterna (parcialmente suprida pelo tio, que auxiliou sua
mãe na criação dela e dos irmãos).
Na ausência de mediadores de leitura que emergissem do contexto
familiar, a professora primária de Tania na quarta série (equivalente hoje ao
quinto ano do Ensino Fundamental) ocupou um espaço fucral em sua
caminhada leitora, consolidando-se como uma de suas inspirações tanto para a
leitura como para a docência. Lembrei-me do trabalho de Ezequiel Teodoro da
Silva, no livro A produção da leitura na escola. Para o autor:
[...] o professor é o intelectual que delimita todos os quadrantes do
terreno da leitura escolar. [...] Sem a sua presença atuante, sem o seu
trabalho competente, o terreno dificilmente chegará a produzir o
benefício que a sociedade espera e deseja, ou seja, leitura e leitores
assíduos e maduros (SILVA, 2004, p. 19).

Com a presença da professora figurando como sua mediadora e grande
influenciadora para a construção do hábito da leitura, Tania delineou o ato de
ler a partir desse lugar afetivo que ela guarda na memória. A leitura, para ela,
envolve necessariamente o prazer de ler e evoca a busca incessante pelo
conhecimento.
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Quando questionada sobre seus gostos leitores, Tania associou às
práticas culturais de leitura que desenvolvia, ao ler revistas, jornais, livros
diversos. De modo geral, as leituras preferenciais eram as da área de Educação.
Além das leituras, realizadas mesmo em meio às suas múltiplas tarefas e papeis
familiares e profissionais, ela cultiva, em alguma medida, a prática de ir ao
cinema, mantendo a frequência de duas a três vezes por mês, quase sempre
acompanhada pela neta.
Recordar-se da sua mediadora de leitura da infância e início da
adolescência mobilizou Tania a expressar que seu maior empenho como
educadora é o de incentivar a neta e os seus alunos, “[...] mesmo os mais
resistentes”. Em uma via de mão dupla, ela afirmou, ainda, que os estudantes
eram os maiores incentivadores para que ela prosseguisse lendo e refletindo
sobre suas práticas, na tentativa de melhorar sempre, mesmo diante de suas
múltiplas tarefas.
Tania se mostrou bastante interessada na proposta das Conversações e
disse que, certamente, esse movimento de leituras partilhadas iria lhe
proporcionar ideias fecundas para trabalhar com seus estudantes.

Tereza, uma leitora realizada
Tereza ou Tetê (como gostava de ser chamada pelo grupo), denominouse uma leitora realizada. Ela tinha cinquenta e cinco anos, sendo dez anos de
dedicação à carreira profissional docente, além da experiência como
coordenadora pedagógica em uma escola da rede privada de Salvador que, por
implicações éticas, ela não quis revelar.
Divorciada e com dois filhos, Tereza relatou que a leitura sempre foi para
ela uma fuga e uma paixão (não necessariamente nesta ordem). Ler é, em sua
concepção, uma necessidade humana para estar bem informado e, para além da
informação pura e simples, o ato de ler permite que o sujeito tenha acesso às
“riquezas escritas do mundo”.
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Tendo o pai como grande influenciador de leitura e contador de histórias
marcantes em sua infância, Tereza contou que ele sempre a incentivou a ler, seja
por seu próprio exemplo, seja por comprar livros e revistas. Desse modo, supria
a necessidade e desejo dela e das irmãs de possuírem materiais impressos
interessantes e com “cheiro de novidade”. Isso não apenas incentivou Tereza a
ler, mas também a compor suas próprias poesias e crônicas, desde criança.
Neste contexto de origem, utilizando o termo cunhado por Pompougnac
(1997), tendo a forte influência do pai para seus gostos leitores, Tereza se
descreveu também como influenciadora dos filhos. Ela disse que sempre quis
ser para eles o que o pai foi para ela um dia. Assim, desde a infância dos filhos,
repetia os gestos paternos de seu pai: sempre comprava livros e revistas que os
filhos lhes pediam.
Questionada sobre seu gosto leitor, a professora relatou que “lê de tudo
um pouco”, mas que seu foco leitor naquele momento eram livros sobre
Educação, alguns poemas de diversos autores, e romances de Chico Matoso.
Não conseguia mensurar quantos livros lia por mês, por serem muitas e
igualmente diversas suas práticas de leitura.
Quando apresentei ao coletivo docente da Escola Carlos Formigli a
proposta das Conversações, ela foi uma das mais entusiasmada, expressando
com vigor que possuía muitas expectativas e estava animada para o início das
partilhas literárias.
Sua alegria se deu, além da familiaridade com alguns poemas de Manoel
de Barros, por conta também de sua atuação na CASE Feminina, consolidandose como “mentora” de uma das internas, J, que estava escrevendo algumas
letras de rap e poemas, tendo dois deles já publicados na coletânea “Poesia da
quebrada: o diferencial da favela”, organizada pelo coletivo Sarau da Onça29.
29

O grupo atua em Sussuarana (Novo Horizonte) desde 2012. Surgiu a partir do interesse de
um grupo de amigos na comunidade de Sussuarana, periferia de Salvador/BA, que tomou
como referência o Sarau Bem Black e o Sarau da Cooperifa. Foi criado a fim de sensibilizar as
pessoas da comunidade para com os problemas que esta possui. " A arma utilizada são as
palavras da boca dos Poetas e Poetizas das baixadas e vielas do bairro." O grupo tem feito
apresentações no bairro, e vem atraindo vários participantes; o evento é aberto para qualquer
pessoa, independente de raça, religião ou segmentação politica; os poetas se mostram abertos
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Na ocasião da visita do autor Michel Yakini, experiência que será detalhada no
capítulo seguinte, a aluna “J” pôde nos contar que Tereza foi sua mentora e a
incentivava sempre a ler, compor e visitar o espaço de leitura da CASE
Feminina.
Posteriormente (ainda na ocasião da visita do escritor Michel Yakini), a
estudante J declamou duas poesias e encantou a todos com sua sensibilidade,
agradecendo publicamente o incentivo de sua mentora, professora Tereza. Nas
palavras da estudante, a professora sempre levava textos que ela conseguia
entender e se inspirar.
O fato de Tereza apresentar constantemente textos que dialogassem com
o “dia-a-dia” dos estudantes me fez lembrar do trabalho de Soares e Rezende
(2011), intitulado A leitura marginal- periférica e Educação literária: a leitura e a
escrita para além do cânone:
A leitura literária idealmente exige que o aluno seja letrado, que
consiga transitar pelos conteúdos e pela linguagem, que possa refletir
sobre o que está lendo e que despenda um esforço de concentração, o
que se torna cada vez mais difícil em nossa sociedade tecnológica e
imediata. Haveria a possibilidade de iniciar essa fruição e essa postura
mais reflexiva durante a leitura mediante a escolha de textos mais
próximos da vida cultural e da condição sócio-econômica do
educando? (SOARES; REZENDE, 2011, p. 111).

É preciso reconhecer que ainda existe uma certa dificuldade em analisar
e criticar obras contemporâneas periféricas no interior do campo literário
dominante, por não ter um distanciamento temporal e pelo vínculo, enquanto
universitários, pesquisadores, professores ou críticos literários, a uma outra
vertente, a uma outra herança cultural/social.

para os convidados também participarem através de discussões e levando suas próprias poesias
como contribuição. Informações retiradas de: <https:// pt- br. facebook. com/ pg/
saraudaonca/about/?ref=page_internal>. Acesso em 17/07/2020, às 21:00h.
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Concordo com Soares e Rezende (2011), no tocante ao argumento de que
quando existe atenção e envolvimento por parte de alunos e professores é mais
provável que a leitura faça mais sentido para ambos.
Geralmente isso acontece quando o interesse pelo texto é mútuo, não
imposto pelo docente (ou pela escola) e vai além dos objetivos curriculares,
quando há mais valores e motivações envolvidos do que uma mera obediência
à necessidade de se ler na escola.
Discutir obras literárias historicamente próximas de nós (...) exige uma
recriação dos próprios instrumentos críticos. Mirar o presente (não
somente o literário) parece ser um exercício particular do olhar míope:
distanciar-se de si mesmo sem perder de vista, no momento da
análise, as contradições que o animam e o angustiam (SCHWARZ,
2004, p. 8).

Refletir para ampliar a noção do que pode vir a ser a leitura e a escrita
literária, incorporar olhares e vertentes ditas “mais populares”, seja na literatura
ou em outras manifestações culturais, passa por uma revisão do que é
considerado legítimo dentro do campo educacional, ou seja, por um
alargamento do campo.
Considerando algumas experiências observadas ao longo do ano de 2018,
no devir da pesquisa, vi isso na fala e na prática de Tereza, confirmada pelo
depoimento da aluna J. Por essas e outras (tantas) razões, ela se descreveu como
animada diante da possibilidade de partilhar leituras literárias nas nossas
Conversações, pensando no desdobramento de “práticas possíveis” com seus
estudantes. Apresentar os perfis das professoras foi um processo construído a
partir do enlace teórico e metodológico que utilizei para o desenvolvimento da
pesquisa. Percebi que a simples descrição não daria conta do potencial que
emergia das falas das docentes, evidenciando insurgências, divergências e
convergências que despontaram ao longo de todo esse movimento de escrita.
No

capítulo

seguinte,

descrevo

e

analiso

as

Conversações,

especificamente dez dos vinte encontros realizados com as professoras, bem
como as visitas que os autores Michel Yakini e Hamilton Borges realizaram a
Escola Municipal Professor Carlos Formigli.
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4 CONVERSAÇÕES: EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS E FORMATIVAS
4.1 Abrindo Conversas... uma conversa primeira!

Neste capítulo abordo sobre as Conversações que foram construídas com
as professoras a partir das leituras literárias compartilhadas. Embora tenham
sido realizados vinte encontros entre os meses de junho e dezembro de 2018,
para fins desta tese, descrevo e analiso dez encontros. Indo além de uma mera e
simples descrição dos dados, busco rememorar o que foi vivido e
experienciado, em um movimento de idas e vindas, déjà vús30, como Ariadne, ao
tecer e destecer fios. Trata-se de percorrer os rastros das experiências literárias
vivenciadas, particularmente naquilo que expressa seu potencial estético e
formativo.
As Conversações são apresentadas em seções, cuja sequência não segue
uma cronologia linear, mas sim uma espécie de conexão entre as temáticas. A
opção metodológica, inspirada no método Dime, aqui foi de analisar e
interpretar, a partir do viés hermenêutico, cada encontro separadamente, dada
a singularidade da experiência construída em cada uma das Conversações,
encarnada nos versos de cada um dos autores elencados. Busquei construir um
entrelace entre as cenas (re)apresentadas e os registros feitos. As memórias
emergiram a partir da revisitação dos registros feitos no meu diário de campo,
doravante chamado de registrador de prosas (único instrumento que me foi
permitido para esta finalidade).
Demarco, novamente, a opção elencada como lastro metodológico de
pesquisa. A escolha por descrever essa marca metodológica de forma fluida,
diluída entre os capítulos da tese, foi proposital. Diante de um objeto e um
contexto tão diverso e singular, ela não “caberia” em um capítulo demarcado,
Expressão de origem francesa que, literalmente, significa “já visto”; remete a reação
psicológica da transmissão de ideias de que já se esteve naquele lugar antes, já se viu aquelas
pessoas, ou lugares, e já vivenciou os mesmos fatos em outro tempo-espaço. Tomo a liberdade
de usar essa expressão por (des) escrever o campo, já vivido em 2018.
30
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fechado, amarrado. Como os poemas, o método também não tem algemas.
Sendo assim, utilizei o enfoque das Conversações, exploradas no livro Dime
(CHAMBERS, 2007). Tal processo metodológico estimula a conversa e a partilha
de ideias entre leitores.
O método Dime estimula o diálogo dos leitores em torno de alguma
leitura realizada. Seu criador, Adain Chambers, recusava-se a compreender o
desenvolvimento da leitura como algo imposto aos leitores, de modo duro e
sem diálogo, tais como as famigeradas leituras obrigatórias escolares.
Importava a Chambers (2007), como aqui também, o sentido da experiência
com a leitura para além das formas canônicas de interpretação centrada na
perspectiva de “o que o autor quis dizer”.
A princípio, o referido autor trabalhou com crianças. Aqui, adaptei a
questão do público para efeitos do trabalho doutoral que desenvolvi com
professoras que atuam no contexto do atendimento socioeducativo, mediando o
intercâmbio de ideias e impressões sobre os poemas lidos e partilhados,
especialmente no tocante às poéticas de Manoel de Barros, Hamilton Borges e
Michel Yakini.
No método desenvolvido por Chambers (2007), o mediador (neste caso o
adulto) é um observador que faz intervenções de modo específico, preciso, sem,
entretanto, interferir na dinâmica da leitura. É bem mais um condutor. Esse
papel, na adaptação feita para a pesquisa doutoral, foi desempenhado por mim,
e foi duplamente difícil: era preciso ter olhos e ouvidos atentos, além de mãos
ágeis para registrar as partilhas construídas nas Conversações.
Por motivos de segurança e por vivenciarmos um movimento de
transição nas regras da entrada na CASE Salvador, o registro das Conversações
também foi adaptado: já não era permitida a entrada de celulares na unidade
antes do ano de 2018 (e isso valia para funcionários, professores, ou agentes
carcereiros). Nesta transição, foram incluídos dispositivos como gravador
(digital ou analógico), calculadoras e quaisquer outros aparatos digitais. Fui
autorizada a entrar na unidade apenas com caderno e caneta, além do meu
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documento de identidade, e isso valeu para o período em que se desenvolveu
toda a pesquisa de campo, inclusive as Conversações.
Além das regras rígidas quanto ao vestuário dos professores e visitantes
(o autor Michel Yakini, por exemplo, só pode adentrar ao espaço após trocar a
bermuda por calça jeans comprida, a despeito de ser reconhecido pelo trabalho
que iria realizar na unidade). Em 2019, vivi um outro endurecimento e fui
solicitada a adentrar a instituição apenas com sapatos fechados, calça jeans,
blusa de manga, e cabelo totalmente preso. Tudo em nome da segurança.
Ressalto ainda que era impossível ter acesso às instalações da escola sem passar
pelos portões principais da CASE, o que me fez me submeter as regras sem
questionar.
O grupo, formado inicialmente por dez professoras, ao fim, por razões
diversas, converteu-se em um coletivo de nove docentes: Andrea, Caroline,
Eliane, Jaqueline, Margarete, Renata, Sônia, Tereza e Tânia.
As experiências aqui reencenadas levam em conta os sujeitos e o contexto
imediato em que transcorreram as Conversações, ao tempo em que extrapola
para um âmbito social e cultural mais amplo. Discorrendo e percorrendo três
grandes categorias– a pessoa, o contexto e a experiência literária – busquei
interpretar, dialogicamente, as materialidades discursivas como possibilidade
de depreender sentidos (MEIRELES, 2019) que se expressam nos modos de ler,
falar, calar, pensar, perceber e refletir.
Desse modo, busco captar as formas de recepção do texto literário e
analiso as experiências compartilhadas à luz de teóricos da Sociologia da
Leitura31 e da Estética da Recepção32, além da Hermenêutica33, tendo em vista
Campo teórico que propõe reflexões sobre a dimensão social do livro e do leitor, e o meio
social no qual este está inserido, influenciando suas escolhas de leitura e modos de ler. Traz à
tona novas perspectivas sobre os efeitos da leitura na sociedade. Alguns dos seus precursores
foram Walter Hoffman (Alemanha, 1931), Douglas Waples (EUA, 1930), Robert Scarpit (França,
1958). Posteriormente, essas ideias foram reforçadas com a difusão das pesquisas de Roger
Chartier, Bernard Lahire, Claude Lafarge, Martine Poulain, dentre outros.
31

Campo teórico que evidencia o leitor, diante do processo da leitura/ recepção do texto
literário. O marco inicial, considerado por muitos autores, é o discurso de H. R. Jauss, na
Universidade de Konstanz em 13 de abril de 1967, intitulado O que é e com que fim se estuda a
32
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uma maior sustentação na interpretação dos registros feitos durante as
Conversações. Assumo, portanto, uma perspectiva dialógica de análise e
interpretação dos dados.

Conversação I: No (des) começo, era o verbo

A narrativa bíblica afirma que o início de todas as coisas foi intermediado
pela palavra: no começo era o verbo. O livro de Gênesis, primeiro da coletânea
bíblica, ressalta que houve a criação de todo mundo conhecido, e a descrição
dos seres, tudo o mais tomou forma a partir do exposto por Deus em palavras.
Adão, primeiro ser vivente, é resultado do que não havia: foi preciso mexer na
terra, moldar o barro, para, posteriormente, soprar nele o fôlego de vida. A
partir do fôlego divino Adão passa a se expressar por meio das palavras.
O termo adâmico é utilizado na literatura pela primeira vez por Haroldo
de Campos, ao longo de sua obra, quando faz referência ao conceito
benjaminiano de língua pura, ou o ponto virtual para que tenderiam as línguas
quando focalizadas. O autor assinala ainda que Adão, em hebraico, significa
“homem”, feito de barro deriva de adamá, ou terra, e adom, correlatamente,
significa “vermelho”, “cor da terra” (CAMPOS, 1992, p. 132).
Não farei uma análise em profundidade do termo ora mencionado, nem
mesmo é essa a intenção, mas apenas faço uma analogia para ilustrar o início
das Conversações.
A primeira conversação foi realizada no dia 04 de junho de 2018, e foi
marcada por dois momentos: em um primeiro tempo, retomei a proposta da

história da literatura? para o início dos estudos da Estética da Recepção. Esta conferência
objetivava uma mudança nos métodos de pesquisa, trocando o foco do autor e transferindo-o
para o leitor.
A Hermenêutica preocupa-se com a formação ética, com a compreensão e o reconhecimento
de que somos todos seres em processo de formação. Propõe-se a pensar uma prática humana e
social que não se resume à aplicação mecânica da técnica, mas mostra que existem outras
formas de conhecer a realidade; sua questão central é compreender a experiência humana, do
saber e do fazer humanos. Tem em Gadamer um de seus maiores e mais expressivos teóricos.
33
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pesquisa e sua finalidade, mais especificamente no tocante às Conversações. Era
o mexer no barro, a partir das matérias-primas existentes. Pedi permissão para
falar ao grupo, convidando-as ao enlace, a conhecer os autores selecionados e
suas poéticas peculiares, em uma explanação que justificou a utilização dos
termos que dão sustentação ética ao processo do campo. No segundo tempo, foi
feito o levantamento das temáticas de interessante do grupo.
O primeiro tempo foi marcado por apresentações mais “formais”.
Expliquei detalhadamente ao grupo as demandas documentais que cercam uma
pesquisa doutoral com seres humanos, respeitando os princípios éticos e limites
do locus específico da investigação. Não queria que elas compreendessem
apenas a descrição dos termos técnicos da pesquisa, como o de consentimento
livre e esclarecido (TCLE); meu desejo era que compreendessem a finalidade
mais ampla da pesquisa, na sua dimensão do intercâmbio de experiências e
partilhas de leitura. Para a realização das conversações, foi me concedido o
tempo cronológico de uma hora, das 11h às 12h, às sextas-feiras.
Longe (muito longe) de pensar em ser “criadora” de algo inédito, ao
apropriar-me do método Dime, encontrei em Chambers (2007) mais do que
acolhimento teórico e inspiração: encontrei um caminho teórico-metodológico
com possibilidade e aplicabilidade reais, sobretudo diante do contexto
multifacetado em que eu me encontrava, ainda desconhecido (em muitos
aspectos). Mas, bem ao estilo de Manoel de Barros, estava disposta a criar algo a
partir da minha ignorância. Afinal, criar é um exercício que começa exatamente
na própria ignorância. Para o poeta, é preciso ignorar para fazer nascimentos.
Assim, criando e recriando a partir de minha ignorância, realizei um
primeiro movimento na Conversação, cuja finalidade foi o levantamento de
temáticas que pudessem ser interessantes para as professoras. Mais do que
propor a leitura de poemas dos autores, minha ideia era que os poemas
selecionados emergissem de suas próprias demandas, anseios e motivações
tanto pessoais quanto profissionais.
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Ao expor a ideia de partilharmos a leitura coletiva de alguns livros de
Manoel de Barros, Michel Yakini e Hamilton Borges, os olhares me
atravessaram, diversos: uma colega me questionou sobre a mistura de estilos;
uma outra me perguntou se somente esses autores estariam conosco (e não
haveria espaço para outros). Surgiram ideias de temáticas que poderiam ser
abordadas: a infância, a adolescência, a família e as múltiplas formas de
existência na contemporaneidade. Após esse momento de levantamento inicial
das temáticas preferenciais, o grupo aceitou a experiência e as colegas queriam
“ver no que ia dar”.
Durante essa primeira conversação, foi combinado que os encontros
seriam realizados semanal ou quinzenalmente. A proposta, obviamente, seria
apenas uma estimativa, e durante o ano tivemos vários deslocamentos
temporais... no fim, descobri que fizemos dois encontros em um só dia, e que
foram mais encontros semanais do que havíamos previsto inicialmente.
Lembro que precisei, naquela primeira Conversação, desinventar34 o
calendário e desorganizar a sequência de encontros... eu havia previsto quinze
encontros, a priori, mas no decorrer do percurso, conseguimos estruturar vinte
encontros. Reescrevendo a experiência, me lembrei de um verso de Hamilton
Borges: “[...] suporto a sentença ou o que quer que seja, contanto que não me
furtem a tinta, o papel e essa mania de levantar quando o tombo me relega à
solidão”. (BORGES, 2012, p. 47).
Rememoro outro fato curioso ao chegar em casa e completar as anotações
feitas durante a primeira Conversação. Eu queria “escutar”, já naquele mesmo
dia, o que era interessante para as professoras, e de quais maneiras a pesquisa
poderia não apenas divergir, mas sobretudo convergir com as necessidades e
anseios apresentados pelas docentes.

Um dos prefixos mais utilizados pelo poeta Manoel de Barros é o des. Como uma de suas
maiores características é a desorganização da língua para criar um outro idioma, observa-se
muitos verbos com esse prefixo. Há um movimento de neologismo para criar o dialeto
manoelês. Desinventar é um dos verbos prediletos do poeta.
34
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Isso aconteceu, mas de um outro modo. A partir desse primeiro
encontro, percebi que nem todas as temáticas e ideias seriam partilhadas ali e
isso se confirmou. A cada Conversação o grupo ia me dando pistas para o
encontro seguinte. Talvez fosse esse mesmo o caminho a ser percorrido. Talvez,
assim, é que me fiz pesquisadora neste contexto de propor uma outra formação,
com um viés humanizante e poético.
Li para o grupo um trecho do texto inicial do livro de Michel Yakini, A
cor de um verso. Seleciono este mesmo trecho para ilustrar meu sentimento
naquele momento:
Talvez é assim que me faço poeta: sendo adulto para decifrar métricas
e ritmos, miúdo para achar as pontinhas de cada céu, ao manuelzar de
barros a bandeira, osvaldiar e drummundiar de andrade, escalar
infinitos de antunes a aleixo, aqçççççççççççççççççççççççççççççuilombar
letras com limeira, [...] leminskiando inspirações... ceciliando versos
(YAKINI, 2015, p. 9).

Ao longo das Conversações, a confiança mútua e crescente dos membros
do grupo me fizeram crer que elas estavam (de fato) compreendendo a
proposta e apostando na possível fecundidade que emanaria das partilhas
literárias coletivas. Aos poucos, todas expuseram as temáticas desejadas.
Dessa primeira Conversação, saí com planos e sonhos, moldando o
barro das ideias e com as seguinte inquietação: “Daria certo?”. Era a pergunta
que me cirandava. “Impossível saber até acontecer”, foi a resposta. E isso me levou
aos demais momentos.
Conversação II: Julgue (sim!) um livro pela capa
O segundo encontro realizado foi com as professoras do/no turno
matutino, em 25 de julho de 2018. A Conversação foi proposta a partir de uma
intervenção feita por mim, na função ali exercida de mediadora.
Levei uma toalha colorida e abri no chão, posicionando vários livros
dos autores que havia feito menção (Barros, Yakini e Borges), e também de
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alguns outros. A ideia era resgatar algumas memórias literárias afetivas, a partir
das capas dos livros que ali estavam. Era preciso julgar o livro pela capa.
Preparei o cenário tomando como inspiração o Baú de Memórias35, cuja
intenção era despertar memórias afetivas dos participantes de um círculo
literário a partir de objetos. Nesta adaptação, os objetos foram apenas livros,
visto que nenhum objeto de outra natureza, que não a educativa, (como livros,
cadernos, lápis, canetas e afins) era permitido no ingresso escolar da CASE.
Lembro de ter pensado/anotado no meu Registrador de prosas algo do tipo:
“Quem não tem outros objetos, faz “baú de memória” com livros mesmo”.
Tímidas no primeiro momento, as professoras adentram a sala de
leitura com olhares curiosos em torno dos livros no chão. As cadeiras estavam
ao redor da toalha repleta de livros. Nesse ambiente leitor e circular, lancei o
seguinte convite: “leiam as palavras do chão; peguem o(s) livro(s) que quiser
(em), fiquem à vontade”. Em pouco mais de dez minutos, a timidez deu lugar
aos risos, olhares curiosos e barulhos de folhas que eram passadas.
Deixei que as colegas se familiarizassem com os títulos, verificassem as
formas e cores dos livros e, naquele momento, julgassem os mesmos pelas
capas. Três professoras se arriscaram a compartilhar com o coletivo (seis
leitoras estavam presentes nesse dia) suas impressões em torno dos livros que
escolheram pegar.
A professora Jaqueline começou se descrevendo como uma pessoa/
profissional/mulher tímida e introspectiva diante de tantas adversidades
experienciadas ao longo da vida, partilhando algumas dificuldades. Após essa
breve fala, ela sinalizou que sua escolha foi movida pela curiosidade: julgou O
livro sobre o nada, de Manoel de Barros, pelo título. Ela expressou-se da seguinte
forma: “Achei bastante curioso um livro falar sobre o nada”.
Interrompo aqui a descrição da segunda Conversação porque lembrei
de uma das (muitas) leituras feitas para a tessitura desta tese, cujo tema é o
Atividade sugerida pela professora e orientadora Verbena Maria Rocha Cordeiro, a partir de
trabalhos desenvolvidos por ela no devir do componente (Auto) Biografia e Formação de
Professores e de Leitores, no âmbito do Programa de Pós- Graduação em Educação e
Contemporaneidade (PPGEduc) da UNEB.
35
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nada. Ao investigar os múltiplos sentidos do nada, matéria-prima das poesias
de Manoel de Barros (um dos mentores poéticos de Michel Yakini, segundo o
próprio), senti que precisava de um suporte teórico-filosófico que me desse
algum norte para a compreensão de conceitos-chave. Era preciso adentrar em
outros territórios.
Para além de uma discussão filosófica em profundidade, o que não é o
foco aqui, destaco o nada na perspectiva de Sartre, pois muito me auxiliou a
compreender um dos sentidos operativos do conceito de nada em Manoel de
Barros. É sabido que Sartre foi amplamente influenciado pelo pensamento de
Heidegger. Em Sartre, o nada aparece ao homem quando este, numa atitude
interrogativa junto ao ser, entra em relação com o mundo.
Sartre investiga a interrogação como conduta primeira para o
entendimento do nada porque, segundo ele, interrogar é uma atitude humana
dotada de significação. “[...] Mas cada uma das condutas humanas, sendo
conduta do homem no mundo, pode nos revelar ao mesmo tempo o homem, o
mundo e a relação que os une” (SARTRE, 2001, p. 44).
Para além de chamar a atenção da professora Jaqueline, O livro sobre o
nada, de Barros, foi descrito por ela como um livro que parecia ser enigmático.
“O que será que ele alega ser o nada?”, ela interrogou. Não respondi a pergunta
feita, apenas sorri e dei pistas de que elas mesmas teriam que procurar
possíveis respostas a partir da leitura das obras.
Jaqueline, posteriormente, enunciou o seguinte: “[...] parece que Manoel
de Barros escreve por parábolas. Eu acho isso”. Tal percepção evoca um
universo na qual estava familiarizada desde a infância, ou seja, um contexto
familiar religioso. Nesse ínterim, recordei-me do trabalho de Maria de Lourdes
Gonçalves (2013, p. 70) quando, ancorada nos pressupostos da Sociologia da
Leitura, afirma: “[...] é necessário compreender que, para que uma obra cumpra
sua função social, ela precisa libertar-se de seu criador e seguir caminhos
próprios”. Não há registros que fundamentem a ideia de que Manoel de Barros
escrevera por parábolas, mas era notório o quanto o repertório prévio de
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Jaqueline a influenciara a olhar para obra poética de Barros e encontrar
semelhanças aos escritos bíblicos, criando um modo próprio de ler e interpretar
o poema lido.
Pedi que as demais colegas que se posicionassem, caso desejassem, sobre
os livros que elas escolheram. Eliane, que atuava como professora no turno
matutino e vice-diretora no turno vespertino, compartilhou com o coletivo que
escolheu o livro Tratado geral das grandezas do ínfimo, sendo também influenciada
e atraída pelo título. “Li dois poemas desse livro porque pensei que certamente
um livro com um título tão cheio de contradições deveria ser, no mínimo,
interessante”, ela verbalizou. É com Jauss (2002) em A estética da recepção:
colocações gerais, que penso a importância da leitora Eliane na coprodução dos
significados desse texto. Ressalto que o autor destacou a ativa implicação do
indivíduo receptor na atribuição de significados durante o ato de leitura. Esta
orientação do autor serviu para me lembrar que ler não é só decodificar os
signos do sistema da língua, como também construir significados outros.
Tereza escolheu o livro Fico à espera. Contou para o coletivo que fez essa
escolha por diversas razões: o formato do livro lembrou uma passagem de
avião daquelas antigas: [...] “sou do tempo que passagem de avião era rara e só
era vendida impressa. Parecia um talão de cheques.” Ela riu da própria
constatação e completou: “Creio que todos nós estamos à espera de alguma
coisa, né? Os meninos aqui, por exemplo, estão à espera da liberdade”.
É com Gadamer (2005) que dialogo sobre essa relação apontada pela
professora Tereza, entre sua experiência de vida/profissão com a leitura
realizada naquele momento. A compreensão que lanço sobre esse movimento
de Tereza é de base Hermenêutica. Gadamer afirma que o sujeito experimenta
suas próprias vivências submerso na historicidade (GADAMER, 2005). Deste
modo, seria possível entender a si mesmo e aos outros como seres históricos,
cujas identidades, percepções e conhecimentos resultam do respectivo
pertencimento a uma história particular.
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As outras três professoras não compartilharam suas escolhas... apenas
olharam, riram, mas, emudeceram. Lendo Chambers (2007), aprendi que o
silêncio também é um potente indicativo no devir das Conversações. E mais,
que a conversação “[...] não consiste somente em que uma pessoa comunique
diretamente algo a outra, se trata de uma atividade mais complicada”
(CHAMBERS, 2007, p. 29). O silêncio poderia (ou não) ser rompido a qualquer
momento, ou guardado para o encontro seguinte... o grupo optou por finalizar
momentamente o movimento de partilha.
É novamente aportada na Hermenêutica que penso nesse silêncio como
um elemento que está contido na nossa própria existência, com o
reconhecimento de que o ser humano é um ser em potencial formação. Neste
sentido, proponho-me a pensar uma prática docente humana e social que não se
resume à aplicação mecânica, pura e simples da técnica (ROSEK, 2013). Para
além de “aplicar uma metodologia”, compreendi ali que existem outras formas
de conhecer a realidade e que o caminhar era coletivo para que esses outros
modos se apresentassem.

Conversação III: Leitores ancestrais, ou, aqueles que liam antes de nós
Esta Conversação também aconteceu no dia vinte e cinco de julho.
Duas das professoras também atuavam como vice-diretoras (Renata e Eliane) e
nesse dia ambas teriam demandas da Secretaria de Educação, mas sinalizaram
que também não gostariam de perder o nosso momento de partilha literária. A
pedidos, organizei o encontro no mesmo dia, mas em dois momentos distintos,
para que ambas participassem.
Comecei a conversa com um poema de Manoel de Barros, retirado do
livro Memórias Inventadas, chamado Obrar. Nos versos, o poeta destaca a
autorização clandestina que a avó sempre lhe conferia, a despeito das ordens
paternas:
Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei.
Minha avó não ralhou nem.
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Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte.
Esse verbo tinha um dom diferente.
Obrar seria o mesmo que cacarar.
Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos.
Os passarinhos cacaram nas folhas nos postes nas pedras do rio nas
casas.
Eu só obrei no pé da roseira da minha avó.
Mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo
de esterco orgânico.
E que as obras trazem força e beleza às flores.
Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta.
Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates.
A vó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma
coisa desprezível.
Eu tinha vontade de rir porque a vó contrariava os ensinos do pai.
Minha avó, ela era transgressora.
No propósito ela me disse que até as mariposas gostavam
de roçar nas obras verdes.
Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia.
Daí que também a vó me ensinou a não desprezar as coisas
desprezíveis
E nem os seres desprezados. (BARROS, 2013, p. 45).

Pude perceber risos de cumplicidade das colegas, e alguns murmúrios,
tais como: “essa aí é igualzinha à minha vó; cobre os erros!”; “essa é retada, é
das minhas!”, dentre outros. Registrei os sussurros para não esquecer da sua
importância, diante da leitura dos demais poemas.
Na sequência, pedi que alguém no grupo lesse mais um poema que
evocava a figura emblemática da avó, dessa vez de autoria de Hamilton Borges.
Intitulado “Em cada”, o poema evoca as batalhas diárias de uma avó da periferia
soteropolitana:
Em cada subida de ladeira, meu corpo recorda as pelejas da guerrilha
que vovó travava para sobreviver.
Suas recordações reconstruíam Salvador numa versão em que os
vencedores somos nós. (BORGES, 2012, p. 22).

Ressalto que para a escolha desses poemas, parti do pedido feito pelas
colegas no encontro anterior: elas desejavam dialogar sobre poemas cujos
versos remetessem à infância, à família, aos seus lugares e horizontes de
origem, e igualmente às durezas cotidianas. Gadamer afirma: “[...] na verdade,
não é a história que nos pertence, mas somos nós que pertencemos a ela.”
(GADAMER, 2005, p. 367-368).
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Renata leu o referido poema de Borges e, em seguida, comentou:
“Minhas avós liam muito e elas me influenciaram muito também. Enfática,
revelou ao grupo que era uma transgressora, tal como a avó do eu-lírico de
Barros, mas por um motivo diferente: não costumava seguir uma ordem linear
na leitura de um livro. Ela relata: “[...] Eu gosto de ler pulando partes e gosto de
voltar e reler as partes que mais gostei, mesmo que eu revisite o trecho umas
cinco ou até seis vezes”. Assim, ela constrói sua própria ordem de leitura,
desobedecendo ao pressuposto de linearidade princípio-meio-fim.
Anotei no meu Registrador de prosas o título de Pierre Bayard, “como
falar dos livros que não lemos”? No momento da conversação, foi imediata a
relação que fiz entre a fala de Renata e o referido título. Na obra citada, o autor
faz uma defesa curiosa, cujo argumento ampara-se, também, na Estética da
Recepção: o leitor é senhor absoluto de sua leitura. Ele pode pular partes,
começar pelo fim da obra, ler apenas as orelhas do livro... ele é o foco e,
portanto, ele tem direito de fazer com o livro o que quiser, inclusive de não lêlo.
Para Bayard (2007), o livro não é ferramenta para angariar cultura ou
impressionar os outros, e sim uma forma do leitor encontrar consigo mesmo. É
preciso, ainda, segundo o autor, que se deixe de encarar a leitura como
obrigação sacra e o conhecimento do cânone como dever moral. Revertendo o
quadro inicial, o autor afirma que hipócrita é o sistema impositivo de
obrigações e proibições, responsável pelo fingimento geral sobre os livros
supostamente lidos.
Ao dizer que só lê obras “pulando partes”, Renata se enquadra no que
Bayard (2007) chama de atividades essenciais para o desenvolvimento de um
leitor. Na contramão do clichê “não julgue um livro pela capa”, o autor sugere
que em alguns casos até esse contato mais imediato poderia bastar, desafiando
o leitor a repensar suas abordagens de leitura.
Retomando a Conversação, registrei que a professora Andrea sorriu
diante da revelação de Renata: a de se assumir enquanto uma leitora que lê
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pulando partes, e, contrapondo-se, disse que não fazia assim. Contou que era
altamente influenciada pela mãe, nomeando-se uma leitora voraz de livros e
jornais impressos. Informou ao grupo que tem verdadeira aversão à leitura de
bulas de remédio, “para não saber dos efeitos colaterais dos mesmos”.
Andrea disse, ainda, que gostava mesmo é de ler livros e poemas de
amor. Ela completou, dizendo: “Queria era tomar uma cerveja com Vinícius de
Moraes, ouvindo-o ler seus próprios versos... ah, se eu tivesse essa chance...
amo como ele escreve sobre o amor”. Nesse momento, todas riram diante da
afirmação da colega.
Frente a essa curiosa revelação, recordei-me de uma citação de Chiara
(1993, p. 2): “não saberíamos demarcar as fronteiras entre nossas lembranças e
as imagens suscitadas pela leitura: umas são o suporte das outras.”.
Andrea e Renata tinham nas figuras da mãe e da avó influências
significativas. A figura feminina comparece como marcante em suas vidas,
configurando-se em importantes mediadoras de leitura. Em analogia à obra de
Pompougnac (1997), a história de leitura de Renata se assemelha aos relatos de
Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, cujas experiências de leitura foram
iniciadas no seio familiar, sendo que ambos tinham à disposição uma imensa
biblioteca. No caso de Andrea, remete aos relatos de Michel Ragon, que
desenvolve o hábito de ler compulsivamente, inicialmente influenciado pela
mãe, mas depois segue uma trajetória de leitura independente, rompendo com
seu horizonte de origem.
Para além das diferenças, é possível encontrar algumas semelhanças
entre os relatos de Andrea e Renata. Pompougnac (1997) analisa a importância
dos mediadores das leituras no processo de constituição de leitores famosos que
se tornaram, posteriormente, escritores. É possível perceber também na obra de
Pompougnac a importância do outro no processo de construção da identidade
leitora, não apenas na função de mediador, mas como um dos pilares da
formação do ser leitor, influenciando (em alguns casos) seus gostos, modos e
formas de ler.
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Na mesma linha de versos que ecoam a figura da avó, Tereza se
prontificou a ler o último poema da tarde, “Linhagem”, de autoria de Michel
Yakini,
Nossa avó é coragem, escalando essa serra,
renegando o açoite de noites em claro e revolta no olhar.
Nossa mãe, ponta firme, trançando a versão,
sepultando a macheza, ergue o pulso adiante, se a opressão cutucar.
Tu és força presente, lança certeira da prosa, ventre fértil...
é mãe preta!... embalando o futuro, nosso fruto secular.
Nossa filha é essência,
horizonte de argila esculpindo canções,
cantarolando passado pelos ares a ecoar (YAKINI, 2015, p. 45).

Provoquei o grupo, perguntando o que elas perceberam de semelhanças
e diferenças entre os poemas lidos. Tereza novamente pediu a palavra para
revelar que se sentiu particularmente tocada quando Yakini fala da filha.
Relatou algo que já era sabido por algumas colegas: ela gostava de escrever
poesias. Também relembrou dos avós lendo em casa no interior, onde morava
antes de casar e vir para Salvador. Mas, sua maior inspiração está na linhagem
seguinte, seus rebentos: “Meus filhos é que são hoje meus maiores
influenciadores, eles sempre me dão livros de presente no dia das mães e lêem
meus escritos sempre”.
Eliane contou ao grupo que a geração anterior, especialmente a figura de
mãe, também a influenciou muito, enquanto mentora de suas leituras.
Atualmente, ela se via repetindo esse papel com a filha (de dois anos de idade).
Ela também revelou um “trauma literário” por conta das leituras obrigatórias
no ensino médio:
[...] Confesso que hoje prefiro ler Harry Potter e odeio alguns dos
clássicos nacionais, por conta da leitura obrigatória e os infinitos
questionários que era obrigada a responder no período do ensino
médio e preparação para o vestibular. A leitura também pode nos
proporcionar desprazer, né?

Todo o grupo, em certa medida, expressou identificação com essa
“aversão”. Eliane foi além e trouxe um questionamento sobre o professor
brasileiro ser considerado não-leitor. Ela atribuiu essa ideia ao que já estava
enraizado no imaginário do país: do professor enquanto um não-leitor, além de
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acreditar que isso também perpassava pelos próprios docentes, em alguns
momentos de suas vidas-formações.
Eliane apontou também outro engano consolidado na seguinte
representação: é leitor apenas quem lê o livro impresso. Ela afirmou para o
grupo que naquele momento já se considerava leitora, mas revelou que só se
percebeu com essa convicção sendo legitimada a partir do momento em que
passou a ler textos e trabalhos acadêmicos, por conta do seu mestrado; não
conseguia perceber a divergência de perspectiva, uma vez que desde a infância
era estimulada no seio familiar a realizar outras leituras, sendo uma leitora
voraz na adolescência.
Aproveitei o ensejo e perguntei se elas concordavam com a fala de Eliane
ou se haviam divergências. Surpreendentemente foram unânimes ao afirmar
que se consideravam leitoras, mesmo que lessem “coisas não tão importantes
para a vida acadêmica”, complementou Andrea.
Margarete acrescentou dizendo que apesar de concordar com o que foi
dito por Eliane, sua formação leitora foi fomentada de modo divergente, tendo
sido forjada muito mais na escola do que no seio familiar: “as professoras me
incentivavam muito; eu levava muito livro pra casa”.
Esse intercâmbio de ideias e experiências, enquanto uma perspectiva de
formação docente que considera a dimensão humana, através da conversa e da
escuta, pode ser em alguma medida, para o sujeito professor, o início da
construção de novos horizontes pessoais e profissionais. Tal como argumenta
Gadamer (2005, p. 403), adquirir um novo horizonte significa compreender de
forma diferente, “[...] em um todo mais amplo”. Reforço que, para o autor, a
compreensão se dá na fusão dos horizontes entre o tempo passado e o momento
presente.
Para potencializar a provocação e ampliação deste horizonte que estava
sendo traçado pelo grupo, no tocante aos professores também serem
importantes mediadores de leitura, li o poema de Manoel de Barros, do Livro
das Ignorãnças, intitulado Padre Ezequiel:
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Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a
beleza das frases, mas a doença delas.
Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, esse gosto
esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.
– Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o Padre me disse.
Ele fez um limpamento em meus receios.
O Padre falou ainda:
- Manoel, isso não é doença, pode muito que você carregue para o
resto da vida um certo gosto por nadas… E se riu.
Você não é de bugre? – ele continuou.
Que sim, eu respondi.
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos
desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros.
Há que apenas saber errar bem o seu idioma.
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática.
(BARROS, 2013, p. 38).

Tereza pediu a palavra e disse que também se identificou com esses
versos, informando ao grupo que tinha na professora primária sua maior
inspiração para a leitura e a escrita de poesias. Andrea e Margarete também se
disseram influenciadas por suas professoras no contexto escolar. Tais relatos me
fazem recordar das palavras de Muniz e Rios (2007, p. 181):
[...] O contato com o texto através da escola, da família, do mundo,
desde o primeiro momento, leva o leitor a construir percepções e
acepções sobre o ato de ler. A leitura é uma prática produzida em
condições determinadas, ou seja, em um contexto sócio-histórico e
exige que sejam levadas em conta as ideias que sobre ela se
constroem.

No momento final da Conversação, lembrei de um trabalho lido na
disciplina (Auto) Biografia e formação de professores e leitores, quando ainda
era aluna especial do PPGEduc, e que retomei, meses depois para compor a
minha dissertação de mestrado. Compartilhei com o coletivo, oralmente, o
resumo do trabalho da professora Ana Alcídia Moraes (2000) em que foram
investigadas histórias de vida e de leitura de professoras em Parintins, Manaus.
As docentes se descobriram leitoras, apesar de não terem cruzado suas histórias
com muitos livros impressos, os quais são legitimados historicamente como
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“Literaturas Maiores”36. Tal descoberta só foi possível a partir de um
movimento formativo mediado pela pesquisadora.
A autora valeu-se do conceito de práticas culturais de leitura37 (já
explicitado para o grupo) para chegar à conclusão que as professoras se
percebiam leitoras, a partir do momento em que se davam conta de seus outros
modos de ler, divergentes em alguns casos, mas que eram igualmente
importantes às leituras de livros impressos.
Recordo-me da concepção gadameriana de singularidade, no sentido de
valorizar a experiência de cada indivíduo. Apesar de todas as professoras
verbalizarem que se reconheciam enquanto leitoras, no momento final dessa
Conversação, cada uma teve a sua própria percepção de si enquanto “leitora”, e
tal percepção foi construída de forma singular, entre divergências e
convergências no âmbito do coletivo.
Pude perceber que o mesmo contexto histórico, social e econômico pode
ser destacado como realidade concreta de muitos indivíduos, no entanto, a
maneira como isso se articula na compreensão individual e produz
interpretações é essencialmente singular (GADAMER, 2005). Essa reflexão feita
pelo coletivo foi consolidada a partir de um momento formativo de leitura
literária partilhada, aparentemente permeada por temas da ordem do comum,
do ordinário: a infância, os avós, as leituras. É relevante realçar esse fato
insurgente.
Sendo assim, o ordinário aqui ganhou contornos divergentes, galgou a
condição de extraordinário, uma vez que insurgiu a partir de uma proposta de
formação docente humanizada e humanizante. Aqui recordo novamente
Candido (1999), a partir da seguinte observação:

36

Trocadilho feito com o trabalho de Deleuze e Guatarri, “Kafka: Por uma literatura menor”.

Conceito difundido por Roger Chartier, História Cultural, especialmente das práticas culturais
de leitura (CHARTIER, 1992, 1996, 2006), que dá a história uma visão mais alargada, capaz de
admitir a subjetividade, revalorizando o sujeito, acolhendo a singularidade dentro das
heterogeneidades, valorizando-as, resgatando e dando a conhecer leitores e práticas outras que
outrora permaneceram silenciadas.
37
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A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, que
costuma vê-la ideologicamente como um veículo da tríade famosa, —
o Verdadeiro, o Bom, o Belo, definidos conforme os interesses dos
grupos dominantes, para reforço da sua concepção de vida. Longe de
ser um apêndice da instrução moral e cívica (esta apoteose matreira
do óbvio, novamente em grande voga), ela age com o impacto
indiscriminado da própria vida e educa como ela, — com altos e
baixos, luzes e sombras. (CANDIDO, 1999, p. 84).

Questiono-me se é possível pensar em mais alternativas de formação
docente que percorressem esse local de impacto que a leitura literária pode
registrar na vida dos professores, tal qual Candido (1999) sinaliza. Essa ideia
insurgente que perfaço nesta tese parece ganhar contornos humanizantes e
significativos, aos moldes do autor.
Volto aos registros da experiência para tecer as reflexões finais dessa
Conversão. Andrea concluiu que era engraçado os três poetas evocarem a
figura das avós como influenciadoras em suas vidas. Disse, ainda, que é na
infância que se percebe a falta ou a presença dessas pessoas (avós), destacando
esse ponto de convergência entre os três poemas lidos. A infância seria, então,
ponto de partida e desdobramento para a próxima Conversação.

Conversação IV: Nossa velha infância38
A quarta Conversação sucedeu-se no dia dois de agosto de 2018, cuja
temática central foi a infância. Nesse sentido, usou-se, inicialmente, um poema
de Manoel de Barros intitulado: O menino que carregava água na peneira. O
referido poema foi o seguinte:
Tenho um livro sobre águas e meninos.
Gostei mais de um menino
que carregava água na peneira.

Título que remete à canção intitulada “Velha Infância”, cuja letra foi composta por Arnaldo
Antunes, Carlinhos Brown, Davi Moraes, Marisa Monte e Pedro Baby. A canção foi musicada
pelos Tribalistas, grupo formado por Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown e
lançada no álbum Tribalistas, de 2002.
38
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A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar
um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos.
A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água.
O mesmo que criar peixes no bolso.
O menino era ligado em despropósitos.
[...] O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
E começou a fazer peraltagens.
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela.
O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura.
A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta!
Você vai carregar água na peneira a vida toda.
Você vai encher os vazios com as suas peraltagens,
e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos! (BARROS,
2013, p. 8).

Após a leitura, convidei o grupo a conversar sobre o poema, partilhando
as impressões sobre os versos de Manoel de Barros. Sempre relembrava que ali
não havia espaço para a dualidade certo x errado, pois o que estava em jogo
eram as trocas, que se enriquecem nas diferentes percepções. Tive a necessidade
de expor essa fala diante dos receios de uma das colegas que, por ser
extremamente introspectiva, sentia-se menos à vontade para fazer o que ela
denominava de “criticar um autor importante”. Ressalto que esse era um temor
especificamente dessa colega, e nada tinha a ver com a postura do grupo na
recepção e acolhimento das falas, mesmo quando divergiam entre si.
Tania começou expressando que gostou do poema por fazê-la lembrar da
sua infância. Ao calor dos versos, ela descreveu-se como uma menina inocente,
criada sem pai. O padrinho supriu essa necessidade de uma figura paterna,
assumindo a disciplina e complementando as orientações da mãe. Em analogia
ao contexto do ambiente socioeducativo, ressaltou algo que sempre ouvia
durante as aulas com os privados de liberdade: "[...] os meninos também falam
muito de uma infância sem pai”.
Após um breve silêncio do grupo, um divergente salto temático
aconteceu: Jaqueline pediu a palavra e disse que esse poema lembrou de sua
paixão por pintinhos na infância. “[...] Repare como são as coisas... eu amava os
pintinhos, achava lindo ver a galinha com os filhotes, e hoje em dia sinto medo
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e até mesmo nojo deles!”. Em seguida, tanto ela quanto as colegas riram do
paradoxo destacado.
Carolina revelou, para o grupo, uma convergência em relação ao relato
de Jaqueline: também amava pintinhos e também carregava água dos cestos
para eles quando era criança. Relatou que dois dos seus pintinhos viraram galos
brigões e que, atualmente, não conseguia comer galos por conta dessas
lembranças. Naquele momento, a lembrança foi partilhada em meio a risos e
lágrimas, pois havia sofrido bicadas severas dos galos brigões, a ponto de ficar
com marcas e cicatrizes nas pernas.
No imaginário infantil de Caroline, brigar sempre seria errado, ainda que
fosse uma briga entre animais. Ela relatou o quanto esse valor (a luta, em seu
sentido mais pejorativo) insurge em sua memória de modo negativo,
reverberando no presente. Nesse momento, reflito com Cosson (2014) a
importância da leitura literária para a construção e avaliação de nossos valores
e identidades, e os impactos desta:
A leitura literária conduz a indagações sobre o que somos e o que
queremos viver, de tal forma que o diálogo com a literatura traz
sempre a possibilidade de avaliação dos valores postos em uma
sociedade. Tal fato acontece porque os textos literários guardam
palavras e mundos tanto mais verdadeiros quanto mais imaginados,
desafiando os discursos prontos da realidade, sobretudo quando se
apresentam como verdades únicas e imutáveis. Também porque na
literatura encontramos outros caminhos de vida a serem percorridos e
possibilidades múltiplas de construir nossas identidades. Não
bastasse essa ampliação de horizontes, o exercício de imaginação que
a leitura de todo o texto literário requer é uma das formas relevantes
do leitor assumir a posição de sujeito e só podemos exercer qualquer
movimento crítico quando nos reconhecemos como sujeitos.
(COSSON, 2014, p. 50).

Posteriormente, pedi que outra colega lesse o segundo poema, dessa vez
de Michel Yakini, intitulado “Alembramentos”. Os versos também evocam
lembranças da infância:
[...] Alembro de cores minhas ausentes, onde não esbarro mais.
Alembro que eu gostava de vagar por aí,
a ouvir o que o silêncio dizia,
até uma vez, ainda miúdo, me ensinaram que alembrar é um erro!
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Depois disso, tem coisa que não lembro,
mas do resto alembro de tudo (YAKINI, 2015, p. 18).

Carol expressou seu encantamento diante desse poema, e, a partir dos
“alembramentos” de Yakini, recordou que na sua infância também queria ter
gatos pretos em casa, mas o pai não permitiu porque, segundo ele, era um
animal que traria má sorte. O pai foi descrito por ela como um homem muito
rígido e de duras regras. A divergência se faz novamente presente em sua vida,
no modo mais liberal e menos rigoroso com o qual direciona a criação das suas
filhas.
Nesse momento, Andrea aproveitou a fala da colega sobre a figura
paterna e disse ao grupo que, no seu caso, apesar de ter tido um pai rígido e
alcoólatra, considerava sua infância feliz. Ela relatou ainda que foi “atropelada”
pela morte precoce do pai ao entrar na adolescência. Novamente concordo com
Cosson (2014) quando este afirma que “[...] o que distingue a experiência da
leitura literária de outras leituras é o modo como o leitor processa o texto; é esse
modo de ler que garante a experiência literária” (COSSON, 2014, p. 54).
Andrea ainda ressaltou para o grupo que muitas vezes se “pegava”
pensando no fato de que os meninos (estudantes) não possuíam infâncias
felizes (referindo-se às duras realidades e privações sociais e econômicas que
eles enfrentam), configurando-se, talvez, um fator que os empurra para o
mundo do crime. Consequentemente, uma das maiores razões deles estarem
naquele espaço. Ela continuou a reflexão perfazendo o seguinte caminho: “Me
pergunto ‘que infância é essa desses meninos?’” [...] “O povo fala que a gente
dá aula pra bandido de menor, defende o crime, defende os ‘bichos’ (modo
pejorativo de falar de criminoso), mas eu não posso fechar os olhos para essa
infância roubada dos meninos aqui, alguns nem a instituição escola conheceram
antes de chegar aqui”. Todo o grupo acenou positivamente, em uma posição
convergente com sua fala.
Ressalto um fato importante sobre a privação de liberdade para menores
de idade: nos casos de ato infracional e sentenças de privação de liberdade, o
jovem tem o direito, garantido pelo ECA (1994), de receber escolarização e
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profissionalização. O mesmo Estatuto é amparado na Constituição (1988), que
garante o direito à Educação para todas as crianças. Insurge uma inquietação:
por que, então algumas crianças simplesmente não têm esse direito respeitado e
garantido, desde a sua infância?
Durante esta Conversação, reiterou-se, em quase todas as falas das
professoras, a necessidade de construção de valores que devem ser ensinados
aos jovens, como se a sua função de ensinar conteúdos da escolarização formal,
por si só, não bastasse naquela realidade. Segundo o relato das professoras, a
necessidade atual de consolidação dos valores nos jovens dentro das salas de
aula emergia a partir da ausência desse movimento na infância, na maioria dos
casos. Poderia a Literatura ser uma aliada neste processo? Recordo-me de um
trecho de Candido (2010), quando defende a Literatura como possível aliada na
construção desses valores:
Nas nossas sociedades a Literatura tem sido um instrumento
poderoso de instrução e educação. [...] Os valores que a sociedade
preconiza, ou que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas
manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática (CANDIDO,
2010, p.17).

Todas as professoras concordaram que a construção de valores é um
processo social e que precisaria ser consolidado no seio familiar, em uma
posição convergente com os valores que a sociedade proclama como “corretos”.
Ademais, as professoras compartilharam sobre a necessidade de também
ensinar o jovem a lidar com a vida e fazê-lo acreditar na possibilidade de
superar as dificuldades, apesar das adversidades e da situação de privação de
liberdade que estavam vivenciando com a medida socioeducativa.
Penso que há necessidade de se fomentar mais espaços formativos e de
leituras literárias – na perspectiva das Conversações – nos quais os professores
possam construir diferentes reflexões sobre o contexto contemporâneo em que
estão inseridos, percebendo possibilidades de convergir educação e práticas
educativas humanizadoras e emancipatórias:
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Se as possibilidades existem, a luta ganha maior cabimento e se torna
mais esperançosa, apesar de tudo o que nosso tempo apresenta de
negativo. Quem acredita em direitos humanos procura transformar a
possibilidade teórica em realidade, empenhando-a em fazer coincidir
uma com a outra (CANDIDO, 2010, p. 172).

Ainda foi possível perceber neste dia, nas falas das professoras, que estes
valores supracitados parecem ter sido relegados pela família ou outras
instituições pelas quais os jovens tenham passado, ficando o professor com o
desafio e a responsabilidade de prover ao jovem aquela educação outra, que se
pode aprender na primeira instituição de origem do sujeito (a família) ou
mesmo no convívio com diferentes grupos sociais ou em comunidades
(MORAES, 2011).
Aproveitando o ensejo, Renata ressaltou que na Escola Professor Carlos
Formigli tanto os gestores quanto as docentes já faziam alguns ajustes em suas
práticas educativas, em função dessa demanda dos estudantes. Ela relata:
“Pensamos aqui, por exemplo, em substituir dia das crianças, pais e mães por
‘Dia da família’ ... choca menos os meninos, porque sempre tem alguém da
família que se importa com eles e não necessariamente tem laços
consanguíneos”.
No segundo momento deste encontro, interpelei o grupo sobre outras
memórias da infância, especialmente no tocante às brincadeiras preferidas.
Andrea disse que sempre gostou de brincar de cartas, hábito que até aquele
momento ainda cultivava: “gosto até hoje de entrar no site jogatina.com.br para
jogar on line, quando não tenho condições de jogar com as pessoas que gosto. E
aviso logo que estou no chat pra jogar, não pra bater papo”. Todas riram.
Andrea disse que amava brincar de amarelinha. Li para ela o poema de
Borges:
[...] Eu brincava de amarelinha na frente da porta lá de casa.
Pular era uma alegria quase assombrada para um menino como eu,
que via Deus em tudo”. (BORGES, 2012, p. 20).

Andrea sorriu e disse que se viu nesse moleque. Renata disse ser uma
criança um tanto “avoada” e que perdia frequentemente nos jogos e
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brincadeiras da infância, pois não prestava atenção às regras. Revelou ao grupo
que essa postura insurgia da sua profunda tristeza infantil quando os pais se
separaram. Afirmou, ainda, que naquele momento, fazia questão de incentivar
as brincadeiras das filhas, pois elas também estão vivendo, recentemente, uma
separação do pai.
Margarete contou que sua brincadeira preferida era de correr, na
verdade, de “picula”, como chamava na infância. Além de ludo, um conhecido
jogo de tabuleiro. Eliane interrompeu a colega e complementou dizendo que se
dava “muito bem” nos jogos de tabuleiro porque era muito franzina, magrela, e
não aguentava correr muito. Sua condição física limitada divergia de sua alta
capacidade intelectual e competitividade nos jogos de estratégia. Por conta
disso, todos os colegas queriam ser seus parceiros nos “jogos de inteligência”.
Concluímos a Conversação sobre a infância com uma dinâmica que
propus ao grupo: elas deveriam estar em pé, em círculo, e obedecer aos
comandos de uma canção, que deveria ser repetida na frase: “quero ver quem
pega”.
A frase seria dita três vezes, em sequência acompanhada de palmas, e,
posteriormente, um comando seria dado: pegariam em partes do corpo das
colegas (cabeça, mãos, cotovelo, orelha, cabelos etc). Foi um momento bem
animado, acompanhado de risos. Tânia finalizou a dinâmica dizendo que
apesar das agruras e durezas da vida que cada uma enfrenta, não se pode
deixar morrer a “criança interior”, para que o adulto siga lutando e sonhando.
Todas concordaram e encerrou-se a Conversação daquele dia.

Conversação V: Adolescer dói!
Esta conversação transcorreu em vinte um de setembro de 2018, sendo
assim, dou um salto no tempo, pois outras conversações ocorreram neste
intervalo entre agosto e setembro. A escolha por relatar este encontro, que não
segue uma ordem temporal cronológica, deu-se pelas aproximações com a
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temática da conversação anterior, a infância. Após os afetos iniciais
costumeiros, alguma colega, cujo nome me escapou nos registros, ressaltou que
o tema do encontro era o adolescer, lembrou de um ditado que adultos
próximos ao seu horizonte de origem diziam... adolescente é como “um calo em
um sapato apertado”. Todas riram nesse momento.
Sonia disse que nem todo adolescente era um “aborrecente” e que tinha
duas filhas: uma adolescente “normal” e uma “aborrecente”. O termo é
comumente utilizado para fazer menção a adolescentes que possuem muitos
conflitos, ou ainda uma personalidade forte e emblemática.
Partindo dessa reflexão, propus a leitura do texto de Michel Yakini:
“Há prendisajens”. O poema evoca um outro olhar diante do adolescer e o
poeta dedicou ao companheiro de versos e prosas, Ondajaki39:
Há espinhos que não cutucam pelo calo-escudo que trago nos olhos
Há riscos que não sinto em conta-gotas com a vida
Mesmo um calo é preciso cuidar, fluir contágios, emochão, cochilos,
apagão...
Ou então serás assim: um calo para sempre (YAKINI, 2015, p. 32).

Sonia disse que se identificava, em certa medida, tanto com o poema
quanto o ditado. Contou para o grupo que teve muita dificuldade em falar e
entender o processo de seu próprio adolescer e de tocar em assuntos como
menstruação com seus pais. Relatou que menstruou com doze anos e só teve
coragem de falar para eles quase um ano depois, aguentando a dor das cólicas
por julgá-las menores que a vergonha de falar sobre o que havia acontecido. Por
conta disso, buscava, agora enquanto mãe, ser mais compreensiva e tolerante
com as filhas, apesar de a mais nova ser para ela o “calo” do poema de Yakini.
Isso remete às ideias de Oliveira e Hank (2017), quando afirmam que o
adolescente, ao questionar os sentidos do mundo, apela e ataca os pais, vive
severas crises de identidade, passa ao ato, rivaliza com gerações mais antigas,

Pseudônimo do escritor e poeta moçambicano Ndalu de Almeida, e que Michel Yakini
conheceu em suas andanças pelo continente africano no ano de 2010.
39
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busca identificações fora do lar, experimenta as ambiguidades das escolhas
objetais e da posição diante da sexualidade.
Margarete interrompeu a colega e demonstrou solidariedade e empatia,
pois relatou que também não tinha acesso nem mesmo às informações básicas
sobre sua sexualidade, nem mesmo a objetos como absorventes: “[...] éramos
muito pobres e eu não tive acesso a absorventes descartáveis; o que eu usava no
meu período menstrual eram recortes de tecido (que a gente chamava de
paninho)”.
Tania riu, identificando-se com a fala da colega, e disse: “[...] paninho é
da minha época, e eu sou mais velha que vocês”. Emendou a frase dizendo que
menstruou com dez anos e se sentia “[...] criançona, moleca ainda”. Relatou
ainda: “brincava de correr e o paninho saia do lugar... um dia me sujei toda,
desse dia em diante eu não quis mais brincar de correr quando estava
menstruada”. Contou que até parar de menstruar evitava uma série de
atividades que envolviam mobilidade e esforço físico.
Renata contou ao grupo que seu adolescer não teve relação direta com a
menstruação. Ela menstruou precocemente aos nove anos, devido a um
problema hormonal. Em seu relato, revelou também que ainda se sentia uma
criança: “na cabeça ainda era criança, brincava de boneca e adorava apostar
corridas com as colegas na rua”. A ruptura com a infância só acontece quando
os pais se separam. Ela relata: “Aí foi que eu me situei... não era mais criança.
Estava adolescendo (virando adolescente e adoecendo, mesmo) com a
separação de meus pais. Ainda bem que eu tive refúgio na casa de minha avó”.
Jaqueline disse que um dos fatores que a fez ser uma adulta tímida era
exatamente a transição da infância para a adolescência. Contou para o grupo
que era uma criança alegre e extrovertida, mas era constantemente cobrada
pelos tios a ter “um comportamento adequado, pois era uma criança que falava
demais”. No seu adolescer, além da repressão, um episódio foi particularmente
marcante: contou que achou uma fita VHS no quarto dos pais e quando assistiu
se tratava de um filme pornográfico. Ela diz: “Isso mexeu muito comigo,
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negativamente”. Jaque se recolheu e não quis mais continuar a falar sobre esse
momento.
O relato de Margarete convergiu com o da colega. Durante todo o tempo
em que Jaqueline falava ela consentia com a cabeça. Disse que sua sexualidade
também foi muito prejudicada pelo excesso de repressão a que foi submetida
por sua mãe. Ela atribuiu o padrão de educação sexual repressor ao fato de sua
mãe ter sido abandonada na infância (por sua avó) e ter começado a trabalhar
como doméstica quando veio do Recôncavo para Salvador, local em que sofreu
diversos assédios (inclusive sexuais) por parte de antigos patrões. Ela ainda fez
uma relação entre sua própria vivência e o linguajar dos estudantes, no tocante
à adolescência e sexualidade.
Novamente percebo que a partilha de ideias aqui, a partir da
socialização das falas e das leituras literárias propostas, aponta para a
construção de um espaço formativo reflexivo, ao evocar questões próprias do
humano, inclusive aquelas que atravessam a juventude, tais como sexualidade,
medos, inseguranças e tabus.
Neste sentido, a leitura literária insurge como algo que toca o sujeito,
permeando lembranças e igualmente ressoando na construção da subjetividade
e sensibilidade (MEIRELES, 2019). Percebi que as Conversações perpassaram
fortemente pela subjetividade e sensibilidade das professoras, inclusive no que
se refere a essas narrativas.
Ao calor dos relatos, provoquei o grupo lançando um questionamento:
como seria o adolescer na Contemporaneidade, especialmente vivendo a
adolescência

dentro

das

grades

de

uma

unidade

de

atendimento

socioeducativo? As professoras foram unânimes em afirmar que não era
simples, visto que se tratava de um assunto extremamente complexo e repleto
de desdobramentos.
Longe de me aprofundar na teoria Psicanalítica, reconhecendo que não
tenho um conhecimento mais profundo desse campo (nem é o intuito desta
tese), me senti desafiada a entender um pouco mais essa questão a partir da
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provocação que eu mesma provoquei. Precisava compreender um pouco mais
as relações que se estabeleciam entre os conceitos de adolescência/rebeldia na
contemporaneidade.
Sabe-se que Freud, um dos maiores teóricos e representantes da teoria
Psicanalítica, falou tanto das questões relacionadas à infância, puberdade e vida
adulta, quanto de assuntos como guerra, religião, arte e outros acontecimentos
de sua época, explicitando os impactos na psiquê humana.
Foi o trabalho de Oliveira e Hank (2017) que me fez compreender um
pouco mais essas nuances. Entender esses dois aspectos, dos tempos de
constituição do sujeito e dos efeitos da cultura sobre o sujeito, sem desviar do
inconsciente, é fundamental para quem deseja conhecer mais as especificidades
da adolescência, especialmente a adolescência contemporânea.
O trabalho dos referidos autores foi fundamental para ampliar
horizontes e estabelecer relações entre a adolescência, a rebeldia (ou o
questionamento da figura paterna, em dizeres psicanalíticos), e o despertar da
sexualidade e da libido como uma pulsão de vida:
[...] tanto para não supervalorizarmos a adolescência, aproximando-a,
por exemplo, da delinquência, tanto para não cairmos em uma
nostalgia, acreditando que, em outras épocas, a adolescência era
muito mais tranquila. Não podemos [...] tratar esses assuntos com
juízos de valores. Não é o caso de julgar se nossa época é pior ou
melhor do que as outras, nem se o adolescente é mais ou menos
aborrecedor que uma criança ou um adulto. [...] Cabe apenas perceber
as especificidades tanto do momento histórico quanto do momento
constitucional do sujeito (OLIVEIRA; HANK, 2017, p. 297).

Em relação ao cenário da adolescência no âmbito de jovens privados de
liberdade, a professora Margarete, durante a conversação, trouxe algumas
reflexões pertinentes: “[...] Os meninos têm uma história de vida tão violenta
né? Mal saem da infância e adolescência e já conviveram com tantas coisas
pesadas... mas, quando falamos alguns termos como vagina, pênis, sexo, eles se
mostram extremamente tímidos”. Ela atribuiu a timidez dos meninos à falta de
informações, ou a informações truncadas, sem fontes seguras e vindas de
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pessoas confiáveis: “[...] Eles estranham quando eu falo os termos corretos, noto
mesmo que ficam envergonhados, mas eu falo mesmo, sem tabus”.
Essa fala “sem tabus” se materializava como algo difícil para Margarete,
por seu histórico de repressões sexuais e ausência de diálogos sobre o assunto
na adolescência. Ainda que difícil, a professora sinalizava a preocupação em
tratar dessas temáticas com seus estudantes. “[...] Compreendo que comigo eles
às vezes se sentem mais abertos para falar desses temas, principalmente quando
já foram meus alunos e estão aqui a mais tempo”, ela informou.
Ao refletir sobre as falas de Margarete, que inclui a natural curiosidade
adolescente como temática de suas aulas em uma perspectiva para além dos
conteúdos, penso que precisamos de mais espaços reflexivos para os docentes.
Novamente as Conversações convergiam para um espaço outro de formação,
em que a reflexão do papel humano do educador poderia trazer significativas
contribuições para a práxis docente, especialmente dentro de espaços de
atendimento socioeducativo.
Ainda sobre Margarete ter de enfrentar os próprios demônios para
trabalhar essa temática com seus alunos em sala de aula, reflito com Oliveira e
Hank (2017) que um adulto pode ter os mesmos receios de uma criança (a partir
das pistas que Margarete trouxe em seus relatos) ou ter as mesmas fantasias que
um adolescente. Nesse sentido, o sujeito, tal como apreendido na psicanálise,
não tem idades cronológicas fixas: “O sujeito não é nem um corpo que, com o
passar dos anos, sofre mutações naturais filogeneticamente programadas nem a
representação social que os anos computados em sua carteira de identidade
provam” (OLIVEIRA e HANK, 2017, p. 298).
Finalizamos esta Conversação a partir de uma última atividade que
propus ao grupo: elas deveriam, por livre e espontânea vontade, pegar os
papéis e envelopes deixados intencionalmente no canto da sala de leitura. De
posse dos papéis, elas teriam que escrever uma carta para a adolescente que um
dia foram. Precisariam fazer um retorno no tempo, imaginando um encontro
consigo mesmas, vislumbrando-se como meninas em transição que já foram.
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Como o horário já estava avançado, elas resolveram escrever frases, para que
desse tempo de compartilhá-las com o grupo.
Andrea rapidamente escreveu sua frase, compartilhando-a de imediato
com o coletivo: “para Dedéia, que era meu apelido desde a infância, eu digo:
viva da forma que te faça feliz”. Ela se emocionou e disse que realmente
gostaria que alguém dissesse isso para ela, quando adolescente.
Na sequência, Eliane compartilhou sua frase: “Eu diria para mim mesma,
adolescente insegura que fui com minha própria aparência: não deixe que
ninguém te faça sentir menor, inadequada ou incapaz”. Justificou essa frase
dizendo que boa parte de sua insegurança veio do fato de ter tido uma vida
financeiramente limitada, sendo a educação sua “tábua de salvação”.
Tania pediu a palavra para compartilhar sua frase: “aproveite ao máximo
sua juventude, senão você vai se arrepender”. Ela justificou seu escrito
refletindo a partir da condição de seus próprios estudantes: “vejo meus alunos
de dezesseis, dezessete anos, que insistem no erro da droga e não aproveitam a
juventude; um menino me disse que chegou a ganhar dois mil reais e gastar
tudo no mesmo fim de semana com droga”. Andrea concordou e
complementou: “aí realmente fica difícil aceitar o trabalho que pague um
salário mínimo”. As colegas assentem com a cabeça.
Margarete interrompeu e disse que também já foi surpreendida por falas
assim (dos seus alunos), mas que conseguiu pensar em uma boa resposta: “eu
disse a ele (o estudante que havia dito que ganhava mais no tráfico do que ela
como professora) que ganhava pouco, mas pelo menos eu tinha paz, podia
sentar em uma mesa e tomar uma cerveja com as amigas sem me preocupar se
haveria inimigos me esperando ‘na esquina’. Ele ficou bem pensativo”.
Eliane concluiu a participação no grupo afirmando que tudo isso passava
pelo que Paulo Freire ensinou: “precisamos seguir ajudando os meninos
(estudantes- internos) a entender que o processo de uma nova consciência de si
e do mundo passa pela educação. Certamente farei dinâmicas parecidas com
minha turma”.
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Reflexões como essas me provocam a argumentar em favor do potencial
humanizador das Conversações e da própria experiência literária. No âmbito
do contexto socioeducativo, espaço que ainda é visto com preconceito por
alguns educadores (que alegam não querer dar aulas para “marginais”), penso,
portanto, que tais relatos podem servir enquanto inspiração para outros
docentes.

Conversação VI: Como nossos pais40
Esta conversação aconteceu e no dia vinte e quatro de agosto de 2018,
cujo tema foi extraído da Conversação anterior41, mediante pedido das
professoras após uma fala de Renata em um dos encontros: “seria mais
adequado falarmos de famílias, não apenas de pais e mães... além de nós
mesmas termos histórias familiares diferentes, muitos meninos aqui não têm
pai registrado, as mães são a maioria”.
Nesse dia, propus a leitura coletiva de três poemas que tocavam nos
seguintes aspectos: paternidade/maternidade/família, sob diferentes óticas.
Levei cópias dos poemas “Nasci”, e “Me lembrei de vovó” de Borges;
“Rebento”, de Yakini; e “Exercícios de ser criança”, de Manoel de Barros.
Escolhi dois poemas de Hamilton Borges considerando a extensão dos mesmos
(ambos eram sucintos, embora não menos profundos).
Cada professora escolheu aleatoriamente um poema, de modo a
compartilhar suas impressões com o grupo. Carol iniciou a partilha lendo o
seguinte poema escolhido:
Nasci de parto complicado.
Ao meio dia minha avó veio, munida de bacia, toalhas quentes e uma
tesoura esterilizada num fogareiro de esticar os cabelos das pretas lá
de casa.

Título inspirado na letra composta por Belchior e interpretada por diversos artistas de
repercussão nacional e internacional, como Elis Regina e o próprio Belchior.
40

41

A temática foi sugerida a partir da Conversação “Adolescer dói”, realizada em 21/09/2018.
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[...] Exu ria toda hora quando minha mãe me carregava na barriga,
levando ladeira acima água na moringa e comendo barro com
volúpia.
Saí sangrando minha mãe pela vagina...
Minha mãe chorando e minha avó cantando suas melodias de
segredo.
Meu pai? Perdido em alguma esquina (BORGES, 2012, p. 19).

Após a leitura do poema, Carol se disse impressionada com a
similaridade do abandono paterno na história de Borges e de muitos dos seus
alunos: “esse é, sem dúvida, o típico retrato das famílias de nossos meninos, né
gente?”. As colegas assentem com a cabeça, em um gesto de convergência com
sua fala.
Eliane disse que percebia a ausência da figura paterna na vida dos
estudantes quase sempre na mesma frequência com que percebia uma elevação
das figuras femininas, especialmente mães e avós. Constatou isso quando
pegou a cópia do poema Rebento, de Michel Yakini, cujos versos o autor dedica
à sua filha, Yakini. Eliane leu o poema em voz alta:
Quando nasci fui consagrada nas palavras ancestrais,
Banhada com águas de cabaça perfumada com incensos de proteção
Verti choro, como verti!
Mamãe bebeu minhas lágrimas, acalmou-me por inteira
Depois enrolou-me numa capulana, ergueu-me sob seu turbante, e
disse em tom de trovoadas:
“Tu serás capaz de navegar os céus, repousar nas nuvens, beijar
estrelas, triunfarás sob qualquer injustiça, pois és herdeira de um
destino livre” (YAKINI, 2015, p. 44).

Eliane emendou a leitura, dizendo para o grupo que teve a impressão de
que a mulher, mãe da menina recém-nascida, parece ser uma mulher forte e
empoderada, divergindo da aparente fragilidade atribuída ao sexo feminino.
Carol concordou: “parece mesmo!”. Eliane relatou que, a partir do poema,
lembrou do nascimento da própria filha.
Margarete pediu a palavra para continuar a reflexão, mas antes fez a
leitura do poema “Me lembrei de vovó”:
Me lembrei de vovó agora, o vento à minha esquerda trouxe-me um
delicioso cheiro de carne com feijão e farinha.
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A memória traz vovó “assoprando” uma canção do seu século e
amassando toucinho num prato de ferro.
O sol não me queimava...
... viver era leve como brincar em fins de tarde.
Agora, saudade de vovó, a distância e essa dor de ser adulto e ter
esquecido de brincar, de roubar frutas no mato, beijar sem língua e
sem pecado (BORGES, 2012, p. 23).

Ao final da leitura, visivelmente emocionada, Margarete disse que viu a
própria avó descrita nos versos do poema, cuja lembrança remete ao “delicioso
cheiro de carne com feijão e farinha”. Coincidentemente, era o que sua própria
avó comia com frequência no almoço. Relatou, também, que muitos alunos
convergiam nesse sentido, falando carinhosamente das avós e mães, mas quase
nunca falavam dos pais, ou, quando falavam, remetiam-se, majoritariamente, à
figura paterna com desprezo e certo ódio: “É bem típico de nosso alunado aqui:
relações amorosas com as mães e avós. Quanto aos pais, falam com certa raiva,
na maioria dos casos”.
Essas questões me fizeram recordar uma leitura teórica que fiz no
movimento de tecer e destecer os fios desta tese. Em seu trabalho intitulado A
contemporaneidade e seus impactos nas relações familiares, a autora Michele Lino
(2009) discorre sobre os impactos da globalização, do acúmulo do capital, da
saída da mulher para o mercado de trabalho e escolarização da educação nas
novas formas de perceber os relacionamentos e estabelecer outros modos de
organização social.
Para a autora, é possível dizer que mudanças avassaladoras e profundas
de valores, de comportamentos e de identidades vêm proporcionando
modificações ocorridas (ao longo do tempo, particularmente após a segunda
metade do século XX) que possibilitaram o desencadeamento de novos tipos de
relacionamentos muito mais efêmeros, frágeis e superficiais. Em suas palavras,
os novos arranjos familiares são plásticos e fluidos:
Nessa perspectiva a complexidade da dinâmica familiar traduz-se de
forma inquestionável na maneira com que seus membros interagem.
Com todo esse aparato de diversidade, o amor, o afeto, enfim, os
sentimentos passam a ser também um desafio tendo em vista que
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aprender a respeitar e a entender as diferenças, aprender a educar os
filhos, dentro de suas limitações e dificuldades é algo que exige um
esforço cada vez maior por parte de todos os membros da família
contemporânea. Por tudo isso os novos arranjos familiares trazem
consigo novos processos de adaptação (LINO, 2009, p. 6).

É inegável que as famílias ocidentais presenciaram grandes mudanças na
contemporaneidade, especialmente no que se refere ao seu processo de
reorganização. Ao longo da segunda metade do século XX até os dias atuais,
nota-se algumas modificações estruturais e comportamentais: a diminuição da
durabilidade dos casamentos e das famílias numerosas; aumento do número de
divórcios e de recasamentos; regularização da união estável (antes chamado
‘Concubinato’); surgimento dos mais variados modelos de famílias –
monoparentais, nucleares, unipessoais, homoparentais, recompostas, dentre
outros (LINO, 2009).
As famílias das periferias, (local de origem de muitos dos estudantes
internos), em um número considerável são caracterizadas como monoparentais,
matriarcais, tendo a mãe assumindo a função dupla de educação e sustento da
prole, muitas vezes sem a participação dos pais.
O poema de Hamilton Borges é uma representação dessa nova família
contemporânea, assim como é possível percebê-la em outros poemas de Yakini.
Ambos autores dão pistas desses novos arranjos familiares contemporâneos.
Refletir sobre questões dessa natureza se torna uma necessidade para os
educadores na contemporaneidade, à medida em que atuam em espaços nos
quais novos arranjos familiares divergem do modelo tradicional.
Ainda é preciso e plausível acreditar que a modificação no pensar e no
olhar do educador pode possibilitar mudanças no modo de se considerar as
práticas que permeiam suas relações pedagógicas (LINO, 2009). Reconhecer e
apreender as mudanças familiares provenientes da contemporaneidade, bem
como seus impactos sobre os estudantes, pode ser um caminho para melhor
acolher as demandas dos jovens, sobretudo no contexto socioeducativo.
Na sequência da Conversação, Andrea falou ao grupo que percebeu
muitas mudanças nas organizações familiares mais modernas. Renata assentiu e
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disse que ela própria foi forjada no meio de uma dessas mudanças (fazendo
menção especificamente ao divórcio dos pais, que marcou sua infância).
Tereza também concordou e ressaltou que ela própria casou pela
segunda vez. Ela acredita que tais mudanças, próprias da contemporaneidade,
são frutos de um tempo em que se vive “com mais liberdades e menos
repressões”. Em seguida, ela pediu para ler o poema de Manoel de Barros, pois
a fez lembrar do pai:
No aeroporto, o menino perguntou:
- E se o avião tropicar num passarinho?
O pai ficou torto e não respondeu.
O menino perguntou de novo:
- E se o avião tropicar num passarinho triste?
A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as
maiores virtudes da poesia?
Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia que o
bom senso?
Ao sair do sufoco o pai refletiu:
Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças.
(BARROS, 2013, p. 7).

Tereza concluiu a leitura bastante emocionada, pois disse que se lembrou
do pai e do quanto ele a incentivava, quando o assunto era ler/estudar. Apesar
do pai estar sempre viajando e ter outra família, conforme sua descrição, sua
memória guarda boas recordações. Ressaltou que o modo como Manoel de
Barros descreve o relacionamento com os pais suscitou lembranças e similitudes
da própria infância. Segundo ela, lamentavelmente, muitos dos seus alunos não
tiveram a mesma sorte. Ela disse que lembrou do trecho da música de Legião
Urbana42: “[...] Você culpa seus pais por tudo... isso é absurdo... são crianças,
como você”.
Ao evocar a emoção enquanto componente que também pode ser
formativo, Meireles (2019, p.188) afirma que as experiências de leitura/escrita
“[...] assumem um caráter pessoal e íntimo, configurando expressões subjetivas,

A professora faz menção à música Pais e Filhos, composta por Marcelo Bonfá, Dado VillaLobos, Renato Russo. A canção foi gravada pelo grupo Legião Urbana, sendo lançada no álbum
“As quatro estações”, de 1989.
42
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ao tempo em que revelam sua disposição para arquivar memórias e compor
relembramentos”.
Os gestos que denotam as emoções dos sujeitos podem se constituir
enquanto possibilidade de apreensão do mundo e construção de um
conhecimento sensível, bem como movimentos que comovem e impelem o
sujeito para uma reinvenção de si (MEIRELES, 2019). Em frases e relatos como
esse de Tereza, percebo a potência da leitura literária para essa reinvenção e
para o aflorar de emoções.
Margarete disse que concordava com a posição da colega, e apresentou
ao grupo uma versão oposta ao sentido de família apresentada no poema de
Barros: “temos aqui muitos meninos que aprenderam o crime com a própria
família... R43 mesmo, tinha o espelho na família: eles que comandavam o tráfico
na cidade dele”.
Tania pediu a palavra, já quase no final da Conversação, para expor suas
reflexões em torno dos poemas. Destacou que o poema de Manoel de Barros
remetia à sua infância, que foi boa e unida com os familiares, apesar da
ausência da figura paterna, fato que convergia com as vivências de outras
colegas. Além disso, comentou: “[...] Hoje os meninos são separados, cada um
no seu canto, só vivem no celular... meus netos mesmo, são bem viciados”. O
que o mundo chamava de normal, era estranheza, nas palavras dela.
Margarete finalizou a reflexão coletiva pedindo a palavra para expor
mais uma lembrança. Recordou que o pai era considerado “vaqueiro”, pois
sempre dizia aos filhos que amava vaquejar. O pai era analfabeto, mas sempre
priorizou a educação dos filhos, não permitindo faltas, nem “enrolações” para
as provas. Complementou a fala dizendo que ao escutar o poema de Barros teve
uma memória mais nostálgica, melancólica. “Parece que a figura do pai que
Manoel descreve é mais solitária, diverge da mãe; a mãe é descrita como uma
pessoa-lugar de conforto. É a impressão que eu tenho”.
“R” é o pseudônimo de um dos estudantes, aluno da professora Margarete. Como a
autorização concedida para publicização dos nomes reais foi apenas das docentes, todas as
vezes em que houver registro de algum menor, será identificado por um pseudônimo (utilizei a
letra inicial do mesmo).
43
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Finalizamos a Conversação com a dinâmica em que solicitei às
professoras a escrita de uma palavra que simbolizasse sua relação com sua
família. Palavras como “conflito”, “amor”, “tensões”, “coragem”, emergiram.
Não haveria explicações sobre a escolha dessas palavras, pois a ideia da
dinâmica era proporcionar uma associação livre. Em seguida, cantamos a
música “Pais e Filhos”, do grupo Legião Urbana:
Estátuas e cofres e paredes pintadas,
Ninguém sabe o que aconteceu
Ela se jogou da janela do quinto andar
Nada é fácil de entender.
Dorme agora, é só o vento lá fora
Quero colo, vou fugir de casa
Posso dormir aqui com vocês?
Estou com medo, tive um pesadelo
Só vou voltar depois das três.
Meu filho vai ter nome de santo, Quero o nome mais bonito.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã
Por que se você parar pra pensar, na verdade não há.
Me diz por que que o céu é azul?
Explica a grande fúria do mundo...
São meus filhos que tomam conta de mim.
Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar.
Eu moro na rua não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar.
Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, Eu moro com os
meus pais.

Percebo que ao partilhar essas leituras literárias, as professoras
expressaram reflexões e emoções de modos divergentes, insurgentes e até
convergentes, em alguma medida. Besnosik (2016) lembra que a experiência
literária é uma possibilidade dada ao leitor para que se mova de sua zona de
conforto, revendo pontos de vista, realizando movimentos de estranhamento,
experimentando o confronto, a inquietação ou a curiosidade, em uma
perspectiva de aflorar possibilidades emotivas (MEIRELES, 2019).
Percebo a potência da leitura literária neste movimento, quando
compreendo que ela pode oferecer elementos que permitem ao leitor compor o
vivido a partir de certos modelos advindos da experiência de ler, especialmente
ao compartilhar leituras e experiências literárias.
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Conversação VII: “Aqui só temos pães... e pães de verdade”
O tema desta Conversação também versou sobre a temática família e
assuntos correlatos. O encontro ocorreu no dia cinco de outubro de 2018 e os
diálogos voltaram-se mais especificamente para a figura feminina - a mãe - e
suas múltiplas configurações contemporâneas, ainda que divergentes em
muitos momentos: a mãe é aquela que pariu pelas entranhas, pelo coração,
pulou gerações, se materializou na avó... foram muitas as facetas atribuídos a
essa emblemática figura.
Comecei a Conversação solicitando às professoras que refletissem sobre
as suas próprias relações com as mães (ou as figuras femininas marcantes de
suas vidas), a partir da leitura do poema “A arte de infantilizar formigas”, de
Manoel de Barros:
[...] No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal:
- Meus filhos, o dia já envelheceu, entrem pra dentro.
Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. Se diz que o
lagarto entrou nas folhas, que folhou.
Aí a nossa mãe deu entidade pessoal ao dia.
Ela deu ser ao dia, e Ele envelheceu como um homem envelhece.
Talvez fosse a maneira que a mãe encontrou para aumentar as pessoas
daquele lugar, que era lacuna de gente (BARROS, 2013, p. 16).

Após a leitura do poema, Margarete pediu a palavra, refletindo: que
volta e meia lembrava do modo como Manoel de Barros descrevia a figura da
mãe, uma descrição sempre repleta de afetos. Ela ressaltou o quanto os poemas
se diferenciavam de sua própria realidade: “[...] Mainha sempre foi rígida,
durona, repressora. Eu tento entender ela, pelas durezas que ela já passou nessa
vida, pelo abandono materno e tudo mais, mas isso já foi motivo de muito
conflito entre nós... e antes era bem pior”.
Carol disse que sua mãe simbolizava um elo de luta, auxiliando-a até o
presente momento. Ela relata: “Eu sou pãe, que é pai e mãe, e minha mãe me
ajuda muito com as minhas meninas”. Descreveu a relação com a mãe como
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algo leve, tranquilo, embora tivesse eventuais conflitos, em função de sua mãe
ter “uma cabeça muito dura”, segundo a própria.
Deixei previamente uma cópia dos livros de Michel Yakini (Acorde um
verso) e Hamilton Borges (Teoria Geral do Fracasso) com o grupo, pois o desafio
proposto na Conversação anterior foi o seguinte: em duplas, as professoras
iriam escolher e socializar a leitura de um poema que relembrasse suas relações
com as mães.
Percorrendo o conteúdo das conversações, recordei-me de uma fala de
Gadamer (2002), quando diz que o sujeito experimenta suas próprias vivências
enquanto submerso em sua própria historicidade... e era exatamente isso o que
estava acontecendo no momento das leituras poéticas. As professoras
escolheram poemas que conversavam com suas próprias vivências, histórias e
trajetórias.
Caroline deu um destaque especial para a figura chamada “pãe” (seria
a junção entre os nomes pai e mãe, segundo o coletivo). Logo ampliou-se a
conversa para as figuras femininas (no plural), pois dialogando sobre isso o
grupo chegou à conclusão que a palavra “mãe” (em seus sentidos mais amplos)
não cabia na descrição simplista de “genitora”.
Renata disse que quando leu o poema de Hamilton Borges, intitulado
“Minha filha”, lembrou tanto da própria mãe (que morava com ela e as filhas),
quanto da filha mais velha (uma menina adotiva). Ela socializou os versos com
o grupo:
Minha doce filha, tão mulher ainda não tão distante dos meus braços
Que meu abraço despenca
A menina que colore o mundo, a beleza do mundo que me deu
caminho.
Ah, se eu pudesse amanhecer assim alado sobrevoando as alterosas,
cada vez que meu suspiro me obrigasse...
Se eu pudesse colocar o mapa em dobradura, você estaria aqui bem
juntinho (BORGES, 2012, p. 33).

Renata

seguiu

com

a

palavra,

visivelmente

emocionada

ao

compartilhar uma situação que vivenciou com a filha mais velha, em razão de
uma atividade solicitada pela escola. A atividade pedia que a criança fizesse a
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descrição da família na qual estava inserida, e a menina fez uma descrição de
uma família tradicional, de forma fantasiosa, dando especial destaque para a
figura paterna. Renata contou que ela já estava separada do pai das meninas
quando isso aconteceu. Ao ser chamada na escola, Renata quis conversar com a
filha, mas ela não deu muita abertura ao diálogo e se mostrou distante, evitando
falar com a mãe sobre a atividade realizada.
Tania se solidarizou com a colega e acrescentou: “eu acho que nascemos
pra ficar empencados com os nossos, como um cacho de bananas mesmo”. Na
ocasião, todas riram. Tania complementou essa ideia, convergindo com os
dizeres da colega, argumentou que sente divergências entre a mãe que
conseguiu ser para os próprios filhos e as mães dos seus netos: “eu não acho
normal ser mãe assim, como hoje em dia se cria filho... acho muito estranho”.
Ela criava uma neta, de oito anos à época desta pesquisa, e contou ao grupo que
sempre ressaltava com a menina que poderia ter liberdade para conversar sobre
qualquer assunto: “essa liberdade eu não tinha com minha mãe”.
Jaqueline fez uma breve interrupção para dizer que se sentiu
particularmente tocada pelo poema de Yakini, intitulado “Linhagem”. Ela
expressou-se do seguinte modo: “Yakini juntou no mesmo poema vó, mãe e
filha e eu achei isso bem legal”. Pediu ao grupo para ler o poema:
Nossa avó é coragem escalando essa serra, renegando o açoite
De noites em claro e revolta no olhar
Nossa mãe, ponta firme, trançando a versão
Sepultando a macheza, ergue o pulso adiante se a opressão cutucar
Tu és força presente, lança certeira da prosa, ventre fértil, é mãe preta!
Embala o futuro, nosso fruto secular.
Nossa filha é essência, horizonte de argila, esculpindo as canções
Cantarolando passado pelos ares a ecoar.
Estas são nossas memórias, nossas linhas na história,
Escritas em letras de mão com graveto na areia
Que se espalham além do mar (YAKINI, 2015, p. 45).

Jaqueline ainda não tinha filhos, e, após a leitura, manifestou ao grupo
que desejava tê-los. Estava ansiosa por uma menina, e compartilhou que
tentaria ser a melhor mãe que a criança poderia ter. Sua relação com a filha seria
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divergente da que teve com a mãe e as tias, que sempre tolhiam seus
comportamentos e tentavam encaixá-la em um “comportamento ideal”. Ela
contou que sempre quis ser mãe, mas também relatou que sempre desejou ser
professora, viajante, estudar e fazer cursos.
Posteriormente, refletindo sobre sua fala, recordei-me de outra leitura
que fiz para produzir esta tese: o texto intitulado Maternidade e novos modos de
vida para a mulher contemporânea, em que Patrícia Albertuni e Marcia Stengel
(2016) discorrem sobre dilemas femininos na contemporaneidade. Ainda que o
momento histórico atual permita a mulher assumir escolhas por posições
diversas, as autoras destacam que a expectativa e as cobranças sociais de que a
mulher seja mãe constituem-se um imperativo. Assim, mantêm-se os discursos
do mito da maternidade, convergindo com o senso comum de que seria algo
“ideal e natural”, para todas as mulheres (indiscriminadamente), o que compõe
um cenário de sofrimento-angústia para algumas mulheres, complexificando
mais ainda a experiência feminina:
Quando pensamos nos novos modos de vida da mulher
contemporânea, logo nos remetemos à história de luta das mulheres,
principalmente das gerações passadas, para uma ampliação real dos
espaços vivenciais além da casa e a conquista do mercado de trabalho,
ou seja, para uma diversificação de maiores e melhores oportunidades
de realização pessoal. Entretanto, se por um lado é possível
considerarmos
certas
conquistas
como
que
instituídas
consistentemente na vida feminina, por outro não podemos nos referir
à igualdade, sendo este um conceito ainda não alcançado,
literalmente, pelas mulheres. Ainda que estejam inseridas no mercado
de trabalho, as mulheres dividem seu tempo entre sua vida pública e
a privada, entre as demandas de sua profissão e a de seus filhos,
marido e lar (ALBERTUNI e STENGEL, 2016, p. 710).

Refletindo sobre as Conversações, compreendi que aquele espaço
formativo e de partilhas literárias também figurava-se em um espaço de
autoconhecimento, aos moldes hermenêuticos. Marlene Rosek (2013), em seus
escritos

sobre

a

Hermenêutica

Gadameriana,

relata

que

o

caminho

hermenêutico é uma possibilidade de autoesclarecimento e, igualmente, de
autoconfronto, pois se trata de um artifício de interpretação da própria
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experiência, ou seja, uma elaboração de sentidos sobre si. Segundo a autora,
“[...] cada ser humano necessita atravessar a história do próprio gênero humano
e da cultura para delas constituir-se parte viva e operante” (ROSEK, 2013, p.
117).
Finalizamos a Conversação com uma pergunta: o que é ser “pãe” na
Contemporaneidade? O coletivo cedeu o espaço de fala para as duas colegas
que se “enquadravam” nesta definição, já que a maioria (quatro, das seis
presentes nesse dia) não se reconhecia nesse lugar e não se via “autorizada” a
opinar. Andrea apenas pontuou que era preciso ter coragem e garra para se
assumir como tal, mas que desejava ouvir mais as colegas.
Carol disse que “pãe” era alguém entre o pai e a mãe, ou alguém que
estava na flutuação entre esses dois conceitos: “[...] é alguém que batalha o pão
de cada dia, corre atrás, mas também tem doçura, afeto, reclama quando
preciso, mas acolhendo, sempre”. Carol contou que se sentia sobrecarregada
com suas múltiplas funções, situação típica de quem é “pãe”, mas que isso
também suscitava garra e força para seguir adiante, diariamente. Informou ao
grupo que só por conta disso e do amor que tinha aos seus alunos conseguia
suportar as durezas da rotina. Além das atribuições domésticas, somavam-se
dezessete anos de carreira profissional docente, sendo dez dedicados ao
atendimento socioeducativo.
Retomei o trabalho de Albertuni e Stungel (2016) para compreender
melhor a fala da professora Carol. Para as autoras, desde que a mulher
conquistou o direito de circular por outros espaços além da casa, ela vem
sentindo a sobrecarga do acúmulo de responsabilidades, pois a desigualdade de
gênero ainda existente, faz pesar sobre seus ombros o trabalho privado (que já
lhe pertencia) acrescido do público.
Diferente de outras épocas e contextos, em que era preparada para o
casamento e, consequentemente, para assumir seus encargos domésticos e criar
filhos, na contemporaneidade, o que se valoriza para as mulheres das camadas
médias e altas é a obtenção de títulos acadêmicos que lhe ampliem a
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possibilidade de independência e do alcance de um estilo de vida mais
confortável (ALBERTUNI; STUNGEL, 2016).
A professora Renata também expôs sua visão sobre ser “pãe” na
contemporaneidade: “além do que já falei, tem uma coisa que queria destacar...
pãe é, antes de tudo, ter garra e força para se assumir. Não é fácil e antes eu
tinha certa vergonha. Hoje, me orgulho da mulher que sou e das filhas que
estou criando”. Renata finalizou sua fala com a frase que dá título a essa
Conversação: "aqui só temos pães... e pães de verdade!"
O objetivo aqui não foi fazer uma reflexão em profundidade em torno
das múltiplas e densas funções da mulher na contemporaneidade, mas
compreender, à luz de alguns teóricos, como falas similares às da professora
Carol ecoam nas práticas cotidianas e percepções em torno de si mesmas. A
conversação foi concluída após a fala de Renata.
Reflito que as Conversações foram se consolidando como um espaço de
partilha de experiências de vida-leitura-formação, além de figurarem um
espaço de possível autoconhecimento e também de autoconfronto, por parte
das educadoras. No contexto docente, experiências como essas promovem,
possivelmente, uma maior compreensão de si, podendo impactar em ações
pedagógicas desenvolvidas nos espaços educativos. Especificamente em relação
ao socioeducativo, a aposta é a seguinte: a possível insurgência de práticas mais
humanizadoras, que levem a cabo a dimensão humana no processo de
formação do sujeito.

Conversação VIII: Leituras proibidas
No livro Repressão e Resistência, Sandra Reimão (2011) analisa as
chamadas leituras “proibidas” durante o período da Ditadura Militar. Sem
controle, nem critérios, os líderes militares simplesmente censuravam tudo que
pudesse oferecer perigo à estabilidade do regime: houve censura a declarações
de homens públicos e, como previsível, tal censura também atingiu os jornais,
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fazendo com que os redatores adotassem artifícios para salvaguardar os
conteúdos, como utilizar pseudônimos e fazer uso de metáforas. Sabe-se,
também, que os vetos da época da Ditadura atingiram livros de ficção e não
ficção, além dos eróticos e pornográficos, revistas, músicas etc.
A Conversação do dia 14 de setembro de 2018 tratou justamente sobre
isto: os livros censurados e proibidos na trajetória de leitura das professoras.
Elas começaram a conversa relembrando livros que foram controlados na época
em que eram estudantes da educação básica.
Fiz uma dinâmica inicial e pedi que as colegas evocassem títulos de
livros que foram censurados ou controlados em suas trajetórias de leitura
(conteúdos proibidos ou não recomendado pelas escolas ou famílias por serem
“perigosos”, etc). Tania recordou-se do livro “Educação Moral e cívica” e Eliane
dos livros de corte e costura e “Educação para o lar”.
Margarete pediu a palavra, recordando-se que leu muitos livros por
conta própria, fora do ambiente escolar, mas que eram igualmente proibidos.
Com risos, lembrou da presença e função das revistas em sua vida,
especialmente na adolescência: “Eu lia a Capricho às escondidas pra tirar
dúvidas sobre meu corpo, a sexualidade, as mudanças que estavam
acontecendo comigo. Como mainha era muito rígida, eu tinha vergonha de
perguntar sobre esses assuntos e as revistas eram minha fuga”.
Contou ainda que a mãe, com pouco grau de instrução, sempre valorizou
muito a leitura e, como não colocava empecilhos quando o assunto era ler (não
importava o tipo de leitura), era relativamente fácil driblar sua censura: “[...]
como mainha não sabia o que eu estava lendo, achava que era só revista de
adolescente mesmo. Se ela imaginasse que a Júlia, Sabrina ou Capricho tinham
esse tipo de conteúdo, ela me mataria”, relatou aos risos.
Tania interrompeu a colega e disse, também aos risos, que lia as
mesmas revistas para matar a curiosidade adolescente: “[...] os mais velhos
tinham vergonha de nos ensinar sobre a sexualidade, as mudanças da
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puberdade, menstruação e essas coisas. As revistas Julia, Capricho e Sabrina
também eram minha salvação”.
Na sequência, propus ao grupo a leitura do poema de Hamilton Borges,
intitulado Andreia Beatriz:
Andreia Beatriz é sílaba doce de mel que se cultiva entre batalhas, é
relva ardente em que me deito, me mexo e gozo depois de senti-la
seiva de tornados,
ventos que destroem cidades, tempestade âmbar de luxuriosa cor,
amor a tarde inteira e, depois da madrugada, o vinho em que se
armazenam gritos.
Sexo de saboroso odor que solvo mergulhado em óleos que escorrem
e borram a luminária toda, coxas duras, peitos enfiados em minha
boca em gula.
Grave voz que entoa hinos enquanto somos um pelo abraço.
Grito enlouquecido esfregando a pele preta de suor vertido aos
montes,
Língua em minha língua insana, já não tenho o mapa desse corpo
inteiro.
Cheiro de Exu arteiro observado tudo com o pau em riste (BORGES,
2012, p. 31).

Após a leitura do poema, Sonia compartilhou com o grupo que se
sentiu diante de mais uma das leituras proibidas que já fez. A leitura proibida
mais instigante e divertida da sua vida, segundo ela, foi realizada
acidentalmente. Quando era adolescente, ela e um grupo de amigos do
condomínio estavam brincando e encontraram um saco de lixo escuro, que
resolveram abrir. Qual não foi a sua surpresa, o saco estava repleto de revistas
que o grupo, pacientemente, resolveu abrir e dividir entre si. De repente, após
os primeiros exemplares, começaram a aparecer revistas pornográficas, “cheias
de fotos de homens e mulheres nus”, nos dizeres dela. Ela contou que “foi uma
tarde cheia de alegria e gargalhadas”.
Tania interrompeu a colega novamente, e disse que aconteceu com ela
algo parecido. Ao reportar ao grupo que gostou do poema de Hamilton,
enfatizou que os versos provocaram a lembrança de um fato: “[...] fuçando as
coisas do meu irmão, encontrei uma revista de mulher nua bem embaixo da
cama dele e eu li às escondidas, mas fui surpreendida por uma de minhas irmãs

163

que contou a mainha. Apanhei muito”, contou ela, rindo. Tania justificou sua
infração como um ato para satisfazer a própria curiosidade, já que ninguém em
casa conversava sobre as temáticas em questão. Confessou que também
compreendia a reação da mãe, pois como ela foi criada sem pai, a figura
masculina sempre foi passada pela mãe como algo ruim. “[..] Ela dizia que
homem era alguém que um dia vai te machucar, homem não presta, essas
coisas”.
Jaqueline disse que lia romances, mas as mesmas revistas também a
ajudavam a saciar a curiosidade em torno das temáticas adolescentes, assuntos
ausentes no contexto familiar: “[...] sexo era algo que despertava a minha
curiosidade e as revistas meio que iam me dando informações... comecei a
procurar mais coisas e um dia achei uma fita VHS no quarto dos meus pais, era
um filme pornô”. Jaqueline revelou que isso mexeu muito com ela, impactando
negativamente em sua relação com a própria sexualidade.
Reescrevendo as Conversações, senti que precisava retomar o conceito
de práticas culturais de leitura, ancorado na História Cultural, tomando Roger
Chartier, como um dos seus representantes. O entendimento sobre as práticas
culturais de leitura na perspectiva de Chartier (2011) assinala diferentes
maneiras de ler (coletiva ou individualmente, herdadas ou inovadoras, públicas
ou íntimas) e por representações que os sujeitos possuem sobre o que seria o
“leitor ideal”.
Não se trata apenas de saber ler ou não, mas dos usos e manuseios desta
leitura, das suas finalidades, das diversas maneiras de ler, do que ele chama de
“prática cultural” (CHARTIER, 2011, p. 105). A cada leitura realizada, o que foi
lido muda de sentido, torna-se outro, ganha novo significado.
É na contramão dos relatos que percebo pistas das práticas culturais de
leitura das professoras. Não há dúvida que, mesmo com tantas produções que
têm a leitura como foco de debate, ainda prevalece bastante forte,
principalmente no imaginário coletivo, a ideia de que o leitor ideal é aquele que
lê apenas livros. Ler quadrinhos, receitas, bulas ou, no caso, revistas, seria “uma
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literatura menor”, fazendo menção ao título do livro de Deleuze e Guatarri,
Kafka: Por uma literatura menor.
É leitor, pela concepção tradicionalista e preconceituosa, apenas aquele
que lê os livros certos, aprovados pela escola, pela mídia, pelas universidades,
pela crítica literária, ainda mesmo que esses critérios de avaliação sejam
vinculados a noções particulares de cidadania, leitura, cultura ou conhecimento.
Assim, “[...] todos os demais escritos - mesmo que materialmente idênticos aos
livros “certos”- são não-livros. Da mesma forma, aqueles que os leem - embora
leiam - são não-leitores, pois leem Sabrina, Paulo Coelho, leem literatura
popular” (ABREU, 1999, p. 154).
Em meio ao perfil “ideal”, aqueles que não se “enquadram” acabam
tendo dificuldades de se assumirem como leitores. Somente após uma breve
conversa sobre essa temática (que foi subtema de duas ou três Conversações), as
colegas compreenderam que as leituras das revistas (suporte que mais apareceu
ao longo das falas que registrei) também eram práticas de leitura validadas,
tanto quanto quaisquer outras. Concordo com Eliana Yunes (2003) quando
enfatiza:
[...] quem lê o faz com toda a sua carga pessoal de vida e experiência,
consciente ou não dela, e atribui ao lido as marcas pessoais de
memória, intelectual e emocional. Para ler, portanto, é necessário que
estejamos minimamente dispostos a desvelar o sujeito que somos – ou
seja, lugar do qual nos pronunciamos – ou que desejamos construir
para tomada de consciência da linguagem e de nossa história, nos
traços deixados pelas memórias particulares, coletivas e institucionais
(YUNES, 2003, p. 10).

No decurso da Conversação, Margarete pediu novamente a palavra e
disse que todas essas coisas mobilizaram a sua própria constituição, com o seu
ser, além da sua sexualidade. Atribuiu essa percepção distorcida sobre si ao
padrão repressor recebido pela mãe, a despeito do perdão e compreensão que
julgava ter pela genitora. Completou dizendo: “[...] se isso mexe conosco,
imagina com os meninos aqui? Se eu falar as palavras vagina, sexo etc, eles já
me olham com timidez, cabeça baixa... vivem e viram tantas violências que
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consideram estranho quando eu trato com naturalidade as questões sexuais, e
chamando tudo pelo nome certo”.
Eliane quis partilhar com o grupo outro poema “proibido”, dessa vez de
Michel Yakini: “mais sutil do que o de Borges”, para ela. O poema é intitulado
Erupção:
Há palavras pulsando em caminhos do meu eu,
circulando fogaréus me iluminando do avesso
Repisam latejantes, marcando sentidos, abalando equilíbrios
em desconcerto com os dias.
Em notas difusas, canções agudas gritando em segredo: és tu!
Me violando, cruzando desvios, salgando fraquezas
desnuda sobre mim. (YAKINI, 2015, p. 42).

Eliane sinalizou que essas leituras fizeram parte de sua personalidade,
pois passou a vencer medos e igualmente desafiar situações, coisas e pessoas.
Se, por um lado, as leituras não permitidas a colocavam em situações delicadas
(quando flagrada), por outro, permitiram que ela assumisse riscos para os
enfrentamentos da vida. Talvez seja esse um dos potenciais da experiência
literária.
Conversação IX: Espaços do sagrado, ou, uma questão de fé
Em uma das últimas Conversações, realizada no dia nove de novembro
de 2018, a temática proposta foi a fé. A escola realizaria debates e exibição de
filmes e músicas que remetessem aos movimentos de direitos civis do povo
negro, bem como promoveria diálogos sobre o genocídio negro ao longo dos
tempos. O tema emergiu a partir da visita do escritor Hamilton Borges Borges
(a ser narrada na seção seguinte).
Antes mesmo de relatar sobre esta Conversação, faço menção à visita de
Borges à CASE e sua correlação com a temática da fé. Na ocasião, o escritor
cantou com os estudantes um trecho da música “Vida Loka”, do grupo de rap e
hip-hop Racionais MC, como estratégia para se aproximar dos estudantes e
promover uma boa recepção em relação à conversa que seria realizada. No
começo, eles estavam tímidos, mas a música imediatamente os aproximou,
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sendo a chave por ele utilizada para proporcionar um ambiente mais
descontraído com os internos.
Era preciso mostrar aos estudantes que a língua falada “pelo escritor
rasta44” era a mesma deles, segundo contou, depois, o próprio Hamilton. A letra
dos Racionais é um diálogo provocativo e inspirador45 e já começa com um
apelo à fé e à justiça divinas. Eis o trecho cantado:
Fé em Deus que ele é justo!
Ei, irmão, nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça,
truta
Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor
Ore por nós pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão,
segue quente
Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô,
desculpa aí
Eu me sinto às vezes meio pá, inseguro, que nem um vira-lata, sem fé
no futuro
Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom, dá meu
brinquedo de furar moletom!
Porque os bicos que me vê, com os truta na balada, tenta ver, quer
saber, de mim não vê nada
Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te
rouba e te mata
Desacreditar, nem pensar, só naquela, se uma mosca ameaçar, me
catar, piso nela
O bico deu mó guela, pique bandidão, foi em casa na missão, me
trombar na Cohab
De camisa larga, vai saber, Deus que sabe, qual é maldade comigo,
inimigo no migué
Tocou a campainha plim, pra tramar meu fim, dois maluco armado
sim, um isqueiro e um estopim
Pronto pra chamar minha preta pra falar que eu comi a mina dele...
Ah, se ela tava lá
Vadia mentirosa, nunca vi deu mó faia, espírito do mal! cão de buceta
e saia... Talarico nunca fui e é o seguinte, ando certo pelo certo, como
10 e 10 é 20;
Já pensou doido e se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo
desarmado era aquilo, sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca,
ia nessa sem saber, pro cê vê, Vida Loka!
No paraíso ou no dia do juízo, pastor, se liga eu e os irmãos é o ponto
que eu peço.

Como já mencionado anteriormente, “rasta” é uma expressão popular em referência ao estilo
de cabelo composto por dreads utilizado pelo poeta Hamilton Borges como forma de demarcar
suas identidades (pessoal e política), que se confundem com sua militância.
44

A letra foi composta por Mano Brown, um dos integrantes da banda Racionais MC, e está na
faixa 4 do álbum “Nada como um dia após o outro”, lançado no ano de 2002.
45
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Favela, fundão, imortal nos meus versos, vida loka. (RACIONAIS,
2012)

Na letra da canção, percebe-se que a fé é um apelo à justiça divina
diante de uma acusação. No diálogo, destacou-se que houve uma falsa acusação
de assédio sofrida por um dos personagens e que a fé foi um refúgio para o
enfrentamento da situação.
Em outro trecho, a despeito das expressões informais utilizadas
propositalmente na letra, para criar uma aproximação com o discurso oral mais
informal, existe a menção aos termos “paraíso” e “dia do juízo”. Ambas
remetem às expressões cristãs que descrevem um lugar de conforto após a
morte e o dia em que todos os homens serão julgados por Deus,
respectivamente.
Compreendida aqui enquanto elemento de desenvolvimento humano, a
religiosidade, de modo geral, também está atrelada a um contexto territorial,
social e econômico, caracterizando-o; além de estar acoplada à formação do ser
humano. Para Bernardi e Castilho (2016, p. 746), “[...] A religiosidade é um
elemento fundamental para se caracterizar os valores que formam o homem e a
sociedade dentro de um espaço”.
Renata fez uma fala sobre essa experiência, dizendo que percebeu na
sala uma agitação dos meninos, no sentido positivo, logo após a visita de
Hamilton Borges: “[...] eles perguntaram se o rasta ia voltar. Sei que eles
pensaram muito na música e na interpretação de Hamilton, tanto cantando
quanto com as expressões corporais, e a referência aos orixás. Eles ficaram
mexidos”.
Tania interrompeu a colega e disse que, além do canto, Hamilton
também teve um jogo corporal que imitava os movimentos do boxe enquanto ia
interpretando a letra da música e cantando. Certamente isso chamou a atenção
dos estudantes-internos: “[...] O jogo corporal e o cabelo rasta de Hamilton
Borges chamaram a atenção dos meninos, mas também as contas que ele usava.
Provavelmente ele reverencia algum Orixá”.
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Andreia concordou e disse que a questão da fé sempre acompanha o ser
humano, não importa qual seja o credo religioso. Católica, criada no seio de
uma família inter-religiosa, retratou-se como alguém que busca respeitar todas
as religiões. E emendou: “[...] alguns meninos aqui tem certo receio e até algum
preconceito quando falamos de religiões de matriz africana”.
Andreia ainda relatou que buscava sempre, na sala de aula,
desconstruir esse olhar equivocado, propondo aos meninos que buscassem
mais conhecimento acerca das mitologias africanas e a diversidade religiosa que
veio da África, por meio dos “[...] negros escravizados e sequestrados”. A
religiosidade configura-se em um dos modos de conhecer mais sobre o
continente africano, e, na instituição, especialmente no mês de novembro, tal
temática é abordada como conteúdo curricular programado.
É interessante compreender que a religiosidade aqui é tomada enquanto
a manifestação do sagrado, sendo composta por rituais, figuras míticas e modos
próprios de operar diante do que se considera sagrado, em cada ótica. Para
Mircea Eliade (1999, p. 82), em seu livro Mefistófeles e o Andrógino:
comportamentos religiosos e valores espirituais não- europeus, de modo geral, podese dizer que mitos, crenças e ritos têm como objetivo [...] “lembrar aos seres
humanos que a realidade última, o sagrado, a divindade, ultrapassam suas
possibilidades de compreensão racional”.
Longe de propor um debate em profundidade em torno da religiosidade,
e não era esse o objetivo da Conversação, retomei a conversa num tom
provocativo: qual o lugar da religiosidade em sua própria vida e de quais
formas você é influenciada por ela? Enquanto refletiam, propus a leitura do
poema de Michel Yakini, intitulado Prece:
Ave verso do avesso!
Faça da laje a vista além de blocos,
bendito o giro que lavra na palavra.
Que a noite seja como as matas do seu dia
e o batuque anuncie o ar da graça.
Vem com fôlego de pipa mandada,
Rachadura, rachas duros, escapulindo letras,
Verborragia em silêncio, páginas pimentas,
Ferve no lombo da cegueira, verte mares em mandacarus,
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afaga a sede das memórias.
Por mais onde for, a poesia como flor, e o poeta semeia pólen,
Coloca doce na saliva, ferrão na tiração,
Se esparrama em nosso mundo
e beija a boca da vida.
(YAKINI, 2015, p. 11).

Após a leitura do poema, Renata solicitou a palavra e disse ao grupo
que, apesar dos poetas convidados (Yakini e Borges), não terem falado
diretamente de religião ou sacralidade para os estudantes, falaram muito do
respeito a todos os seres humanos, em suas qualidades, fraquezas, modos de
crer e na necessidade de uma convivência pacífica, apesar das diferenças.
Tania também recordou que ambos os poetas “batiam palmas”,
estratégia para se aproximar e incentivar os meninos, os quais estavam
inicialmente tímidos. Yakini aplaudia antes das falas de cada interno na roda de
conversa. Já Borges assim procedia: durante as saídas de cada um dos três
menores para ver suas “visitas”, os meninos que saíam eram aplaudidos (só os
alunos que eram oriundos de Salvador tinham dias específicos para ser
visitados; os que eram oriundos de outras localidades da Bahia poderiam
receber visitas em qualquer dia/horário, em função da dificuldade de
deslocamento desses parentes que, muitas vezes, dependiam do transporte
fornecido pelas prefeituras de suas cidades para vir até a capital; esse transporte
era concedido em dias não previamente estabelecidos, mas conforme a
necessidade do município).
Andreia destacou que em algumas religiões as palmas também eram um
modo de atrair energia, constituindo-se uma demonstração fé. No poema Nasci,
de Borges, é possível perceber a demonstração de fé do eu-lírico, quando este
faz referência a uma entidade que se fez presente desde o seu nascimento: [...]
Exu toda hora ria quando minha mãe me carregava na barriga, levando ladeira
acima água morna na moringa e comendo barro com volúpia” (BORGES, 2012,
p. 19).
Tereza fez uma interferência na fala de Andrea, dizendo que, para além
de uma demonstração de fé às divindades cultuadas, as palmas dos poetas
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também simbolizaram, para ela, uma demonstração de fé nos próprios internos.
Ela me diz: “[...] Sara, parecia que com as palmas os escritores também
incentivavam os meninos a ter possibilidade de pensar em outra vida quando
saírem daqui e cumprirem sua pena; isso é quase sagrado”. Novamente recordo
Micea Eliade (1999, p. 92), quando afirma que o sagrado “[..] atrai e atemoriza,
simultaneamente, o homem”. Era, nos dizeres de Tania, como se houvesse a
esperança de uma vida pós socioeducativo, quase evocando um novo modo de
existência a partir de um “dom” dado pela entidade superior.
Neste sentido, uma pergunta insurge: pensar a ação educativa docente
dentro do contexto socioeducativo, pode impulsionar a alimentação da
esperança? Segundo Caliman (2010), das escolas brasileiras se espera que não se
fechem dentro de processos educativos de ensino-aprendizagem, mas que se
abram a experiências educativas que ultrapassam seus muros. Talvez seja a
Conversação um caminho possível para que as esperanças de professores e
estudantes sejam alimentadas, em direção a um outro modo mais vigoroso de
aprender e viver.
Aproveitando a “deixa” do dom, li para o grupo o poema de Manoel de
Barros do livro Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, cujo título é Biografia do
orvalho:
Deus disse: vou ajeitar a você um dom;
Vou pertencer você para uma árvore.
E pertenceu-me.
Escuto o perfume dos rios.
Sei que a voz das águas tem sotaque azul.
Sei botar cílio nos silêncios.
Para encontrar o azul eu uso pássaros.
Só não desejo cair em sensatez.
Não quero a boa razão das coisas.
Quero o feitiço das palavras.
(BARROS, 2013, p. 43)

Tania comentou: “[...] quando alguém vem e dá um acendimento em
nossa cabeça é tão bom... a gente fica cheia de esperança, e ideias pra trabalhar
com os meninos em sala de aula”. Referiu-se à visita de Borges e ao diálogo
dessa Conversação como uma espécie de fagulha de ideias, pois o diálogo sobre
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religião “[...] com poesia e leveza”, fez bem a ela, reavivando a energia já um
tanto desgastada em função da proximidade do final do ano letivo.
Quase ao final da Conversação, Eliane pediu a palavra para deixar uma
proposta a ser pensada: “[...] além de refletirmos sobre as questões religiosas e
os preconceitos, especialmente com as religiões de matriz africana, é preciso
pensar que a sociedade quer nos apagar”. A expressão “nos apagar” fazia
referência ao sistema socioeducativo. Ela continuou:

[...] como no livro O mundo de Sophia46, “de cima do pelo do coelho a
gente vê melhor”: mesmo nos encontros, eventos e palestras onde
vamos, pouco ou nada se fala dessas coisas dentro do Socioeducativo,
porque, pra sociedade, as medidas aqui são uma espécie de “limpeza
social” para desaparecer com o incômodo (os internos seriam esse
incômodo). A Literatura tem me dado um caminho para estabelecer
reflexões, especialmente por conta dos poemas que você tem
selecionado pros encontros... e também os debates que fazemos após a
leitura deles (ELIANE, Conversações, 2018).

Ao final desta Conversação, deixei que o grupo se posicionasse
livremente em relação à fala de Eliane, e todas convergiram para o
posicionamento da colega.
Sonia finalizou as participações dizendo que o espaço consolidado pela
Literatura dentro da dinâmica das Conversações estava sendo um lugar muito
além de meramente “formativo”. Em sua fala, a leitura literária, seguida dos
diálogos, estava se consolidando em um momento de reflexões diversas: sobre
si, sobre a profissão, sobre os espaços de atuação, especialmente diante das
peculiaridades do contexto socioeducativo.
Evocando novamente as ideias de Compagnon (2009) retomo as falas das
professoras pensando que a Literatura fala a todo mundo, mas ela o faz de
maneira particular. Concluo que os modos como as professoras foram tocadas
diverge do modo como os estudantes o foram, quando da ocasião de contato
direto com os poetas Yakini e Borges.
Referência ao livro de Jostein Gaarder, O mundo de Sophia: romance da história da Filosofia.
Trad. João Azenha Júnior. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
46
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Em recente vídeo divulgado na Internet47, o cantor e compositor Gilberto
Gil alça a experiência literária à condição de “elemento de cura” individual e
coletiva. Em comemoração aos cem anos da UFRJ no ano de 2020, Gil e outros
artistas do âmbito nacional dialogam sobre diversos aspectos do conhecimento,
mesclando música, Literatura, e conhecimentos acadêmicos diversos. Penso que
os modos próprios de cada grupo encarar e vivenciar a experiência literária, me
levam a crer que é necessário possibilitar maiores vivências desta natureza,
deixando fluir o potencial subjetivo, formativo e até mesmo curativo da
experiência literária.
Conversação X: “Eu ainda acredito”
Escolhi a Conversação do dia treze de dezembro de 2018 como a última
a ser descrita e analisada. Tal escolha se deu especialmente por ter registrado a
presença de todas as professoras que, ao longo do ano de 2018, participaram
das Conversações e partilharam leituras literárias de poemas de Manoel de
Barros, Michel Yakini e Hamilton Borges.
Nessa Conversação fui convidada pelo grupo a participar da Préjornada, que ocorreria na semana seguinte (19 de dezembro). Seria um encontro
para definir ações pedagógicas e propostas literárias que seriam planejadas e
organizadas para o ano letivo de 2019.
Aceitei o convite e perguntei se poderia trazer um colega que trabalhava
na FUNDAC. A intenção era mostrar dados de egressos do sistema
socioeducativo que, contra todas as expectativas sociais, não haviam retornado
ao mundo do crime, estavam trabalhando e tomando novos rumos em suas
vidas. A ideia foi imediatamente aceita, com aplausos, e acolhida com
entusiasmo pelo grupo.

O vídeo de Gilberto Gil pode ser visto no domínio: < https:// www.youtube. com/ watch?
v= 4 FaPwpnVswk>. Acesso em 20/07/2020, às 18:55h. O vídeo faz parte do Festival do
conhecimento da UFRJ, que celebrou cem anos da universidade, e aconteceu no dia 18/07/2020,
das14:30 às 19:00h.
47
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Antes desta Conversação eu já havia ensaiado perguntar para as
professoras como elas perceberam o desenvolvimento das Conversações.
Organizei essa Conversação com a intenção de captar o feedback das professoras.
Inicialmente, propus uma dinâmica: cada uma deveria direcionar uma
palavra para uma pessoa do grupo, entregando-lhe uma caixa embalada em
papel de presente. Essa palavra seria pensada de acordo com a personalidade
do outro, e, dentro do possível, seria associada a um dos poetas que foram
objeto das Conversações.
Andreia começou dedicando a caixa à Tereza, que a qualificou como
“doce”. Segundo Andreia, Tereza se parecia mais com Manoel de Barros, pois
além da docilidade era também uma “poeta das delicadezas”, tal como o poeta
mato-grossense. Tereza, ao receber o presente, dedicou-o à Margarete, a quem
chamou de “intensa”. Tereza disse que Margarete era intensa no jeito, nas
palavras e na sinceridade, e lembrava Hamilton Borges.
Margarete, por sua vez, dedicou o presente à Renata, a quem a
considerou generosa. Disse que ela lembrava a generosidade de Yakini, nas
palavras e atitudes, convergindo o duro e o sensível, fazendo menção também a
performance do poeta quando esteve na unidade.

Renata, por sua vez,

presenteou à Eliane, que, assim como ela, aguentava “as dores e delícias” da
vice-direção de uma unidade de atendimento socioeducativo que, em suas
palavras, materializava-se como um “espaço do contraditório”. Disse que Eliane
era, em essência e em certeza, sensível e “duzentos por cento Manoel de
Barros”. Todas riram.
Eliane agradeceu a menção, pois Barros era “seu xodó”. Dedicou o
presente à colega Tania, a quem chamou de experiente, na vida e na docência, e
que aprendia muito com suas experiências. Fez uma analogia ao escritor
Hamilton Borges “[...] não em intensidade somente, mas na diversidade de
experiências vivenciadas”. Tania, emocionada, agradeceu à colega e presenteou
à Carol, a quem muito admirava, chamando-a de amorosa. Por essa
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característica, Carol se aproximava também do poeta Manoel de Barros, no
entendimento de Tania.
Carol disse ao grupo que, primeiramente agradecia pela convivência
pacífica e pela rica e respeitosa troca de experiências. Disse que, apesar de não
ter participado de todas as Conversações (pois a mesma fez gozo de licençaprêmio por três meses, pedido feito em função do nascimento da neta),
apreciou muito a experiência das leituras literárias partilhadas. Dedicou o
presente à colega Jaqueline, a quem chamou de afetuosa, justificando que
Jaqueline era “[...] positivamente afetada e afetava positivamente a todos ao seu
redor”, como Michel Yakini. Todas riram.
Jaqueline agradeceu e disse que se sentiu honrada em ser comparada ao
poeta Yakini, escritor que conheceu e aprendeu a gostar a partir das leituras
feitas nas Conversações e, depois, pessoalmente, na ocasião da visita dele à
unidade escolar. Dedicou seu presente à Sonia, a quem designou de
batalhadora. Justificou a escolha por Sonia ser REDA48, como ela mesma,
comparando-a ao escritor Hamilton Borges. Sonia, por sua vez, agradeceu o
“[...] elogio em forma de qualidade” e devolveu o presente à Andreia, a quem
denominou vigorosa e apaixonada por Literatura, como Manoel de Barros.
Ao receber o presente, Andreia abriu e percebeu que era uma caixa de
bombons. Resolveu compartilhar com todas as colegas, agradecendo a
oportunidade em fazer parte daquele coletivo que, mesmo diante de tantas
lutas e perrengues, nas palavras dela, permanecia unido.
Após o momento de compartilhamento, retomei a ideia de ter do grupo
um retorno sobre o movimento construído nas Conversações ao longo do ano.
Propus que cada uma, livremente, lesse algum poema dos escritores
(independente de uma temática específica) e falasse da experiência das
REDA é a sigla de Regime Especial de Direito Administrativo. Porém, a expressão aqui foi
utilizada para sinalizar que a colega professora era contratada não por meio de concurso
público, mas por meio de contrato tempo determinado, que podem (ou não) ser renovados pela
Prefeitura. O trabalhador de educação contrato por esse regime tem isonomia salarial, tem
atuação mais limitada em algumas instâncias, e não tem permissão para ter garantido o seu
direito de reserva de carga horária fora da unidade escolar (direito assegurado no Estatuto do
Magistério, diga-se) ou o direito de participação em atividades como greves, por exemplo.
48
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Conversações, a partir de como percebeu o desenvolvimento da atividade e de
como se sentiu inserida nessa vivência de leitura literária coletiva.
Andreia pediu a palavra e ressaltou sobre seu amor pela Literatura,
revivido na experiência das Conversações. Alguns dias antes, ela havia me
enviado uma mensagem via WhatsApp pedindo para levar uma letra/música
composta por Vinícius de Moraes e Toquinho, mas musicada por Vinícius, por
gostar muito dessa canção e cuja letra era forte e potente. Concordei
imediatamente com a proposta, executada com maestria no dia. Ela
providenciou cópias da letra e levou a música Um homem chamado Alfredo:
O meu vizinho do lado se matou de solidão.
Ligou o gás, o coitado, o ultimo gás do bujão.
Porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção.
Porque ninguém mais lhe abria as portas do coração.
Levou com ele seu louro, e um gato de estimação.
Há tanta gente sozinha, que a gente mal adivinha,
Gente sem vez para amar, gente sem mão para dar,
gente que basta um olhar, quase nada,
gente com os olhos no chão, sempre pedindo perdão.
Gente que a gente não vê porque é quase nada.
Eu sempre o cumprimentava, porque parecia bom.
Um homem por trás dos óculos, como diria Drummond.
Num velho papel de embrulho, deixou um bilhete seu:
Dizendo que se matava, de cansado de viver.
Embaixo assinado Alfredo, mas ninguém sabe de quê.

Andreia justificou a escolha da música para o grupo: “[...] Já disse que
gosto muito de Vinícius de Moraes, né? Eu dizia que faria Letras só por causa
do meu amor por ele, para entender melhor suas letras e a Literatura também”.
Esclareceu ainda a escolha dessa música porque, segundo ela, a canção trazia o
oposto do que era o grupo: união. Andreia manifestou seu desejo em
compartilhar essa música porque havia notado nas falas de alguns dos seus
estudantes uma certa melancolia. O relato foi nos seguintes termos:
[...] Os meninos que não são visitados, foram (convenientemente)
“esquecidos” aqui dentro, ficam tristes ao perceberem que os outros
recebem visitas e presentes nessa época do ano. O suicídio tem se
popularizado muito na juventude e eu tenho feito de tudo para que o
olhar deles se volte para a esperança. Eu quero que eles nutram essa
esperança, independente da época do ano.

176

Andreia arrematou seu pensamento, dizendo que a esperança era o
que movia o ser humano, mesmo quando tudo ao redor ecoava o contrário.
Usou o exemplo da filha, que estava escrevendo uma carta para o Papai Noel na
semana dessa Conversação: “[...] minha filha assim escreveu: “Noel, eu acredito
em você mesmo que todo mundo diga que é o pai, a mãe ou o responsável que
compra nosso presente. Não importa, eu ainda acredito!”.
Por fim, Andrea reafirmou que era preciso que todas as colegas
professoras, labutando entre e com as nossas grades externas/internas,
mantivessem a crença em dias melhores, transmitindo isso aos estudantes.
Bastava, como disse a canção de Vinícius de Moraes, um olhar, uma mão
estendida. Ela ainda expressou: [...] tento ser essa pessoa, pois uma amiga
minha cometeu suicídio e isso mexeu demais comigo; sou outra pessoa desde
então, bem mais atenta ao outro”.
Carol pediu a palavra e relatou que, apesar de não ter participado de
todos os encontros devido à licença-prêmio ter acontecido no decorrer das
Conversações, adorou se lembrar do amor pela leitura, especialmente a leitura
literária: “[...] eu me lembrei que amava ler desde a infância e pra mim era só
“hobbie” na época; hoje vejo que é muito além disso”.
Tereza concordou com Carol e foi além: para ela, a leitura literária
ultrapassava a ideia de uma ocupação ou um hobbie para as horas vagas. Como
já escrevia poesias, as Conversações estimularam seus escritos e “[...] foram um
combustível para práticas de leitura e escrita novas em sala de aula com os
meninos e meninas” (era a única do grupo que atuava na unidade feminina).
Tereza ainda contou ao grupo que os meninos ficaram muito mexidos com a
visita dos escritores: “[...] um deles me perguntou no final se eu podia entregar
uma carta dele pra Yakini, pois queria trocar ideias escritas de versos e raps;
queria mostrar pro poeta suas composições pra quando sair de lá poder
escrever mais e até ser famoso, quem sabe”.
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Margarete disse que também havia percebido nos meninos uma agitação
“positiva” após a visita dos autores: “[...] eu também percebi isso neles; G. e S49
são meninos muito talentosos para a escrita poética, e disseram que a chegada
dos poetas os incentivou mais”. Talvez essa agitação seja explicada, como diz
Compagnon (2012), porque o espaço para a Literatura tem se tornado cada vez
mais escasso nessa geração.
Inicialmente, segundo Margarete, os dois estudantes tinham vergonha de
mostrar suas produções para ela, em sala, na frente dos outros, pois o senso
comum que circulava na unidade era de que “poesia era coisa de viado”. Ela
emenda: “[...] agora as poesias dos meninos têm sido sobre temas do cotidiano
deles, e Yakini e Borges foram suas grandes inspirações. Eles já querem
organizar um livro de poesias, estão produzindo e eu digitando”.
Renata interrompeu a colega dizendo que o mesmo estudante, G., citou
na formatura (realizada em 12 de dezembro de 2018) um poema de autoria
própria e isso a emocionou muito, pois sabia que Margarete estava digitando as
poesias dele e de S., seu parceiro de letras e grades. Renata ainda relatou: “[...]
estava vendo novamente o filme “Escritores da Liberdade” e penso que
precisamos estabelecer outras fronteiras: que sejamos mais gestos, palavras e
humanidades”. Concluiu seu raciocínio dizendo que a (re)humanização torna a
pessoa mais solidária e parceira, compreendendo a solidão e os dilemas do
outro.
Margarete interrompeu a colega e disse que concordava, pois, segundo
ela, às vezes, não percebemos nem mesmo a nossa própria solidão, ou nossos
próprios dilemas. E que, talvez, a leitura pudesse ser um caminho para
revermos isso, mudando as ideias do “que se aprende na escola”. Ela emenda:
“[...] deveríamos aprender a cuidar de nós mesmos e do outro, usando caderno
e lápis ou nas aulas de informática; muitos escondem suas dores na web,
postando só coisas boas”.
Letras iniciais de dois internos; como já explicado anteriormente não obtive permissão para
mencioná-los com pseudônimos, e nem para propor mais atividades interativas com eles, além
das já descritas ao longo desta tese.
49
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Andreia disse que, ao longo das Conversações, passou a olhar as leituras
da filha com outros olhos. Relatou que percebe uma queda no rendimento e
interesse das leituras das crianças contemporâneas por conta do tablet: “[...] as
conversações aqui me deram uma responsabilidade de ser exemplo; passei a ler
mais e pegar menos no celular, pra incentivar ela; mainha era meu exemplo e aí
comprei agora livros on line e físicos pra minha filha; foi ótimo vivenciar tudo
isso aqui ao longo desse tempo”.
Sobre essa condição do leitor contemporâneo, Canclini (2008, p. 16)
argumenta:
Não há por que lamentar que a exuberância de dados e a mistura de
linguagens tenham feito ruir uma ordem ou um solo comum que era
apenas para poucos. O risco está em que a viagem digital errática seja
tão absorvente que leve a confundir a profusão com a realidade, a
dispersão com o fim do poder, e que a admiração impeça que se
renove o assombro como caminho para um outro conhecimento.

Notei, na fala de Andreia, um certo lamento pela preferência da filha: ler
diante do tablet. A ideia de Canclini (2008) vai na contramão do pesar e abre
outros horizontes compreensivos. Para o teórico, não há perigo em mesclar as
linguagens e os suportes de leitura.
Na sequência da Conversação, Renata pediu a palavra logo em seguida,
informando ao grupo que o relato de Andreia a fez lembrar de suas filhas,
mencionando o exemplo da sua própria avó (bisavó das meninas), com 87 anos:
“[...] minha filha disse que três coisas definem a bisa: o copo de cerveja, os
cachorros e os livros”. Relatou, aos risos, que a avó lia muito “[...] e não abria
mão de ler com sua cervejinha na mão, após os afazeres”.
Margarete pediu para ler o poema que escolheu para “concluir” o ciclo
das Conversações: As bênçãos, de Manoel de Barros:
Não tenho a anatomia de uma garça pra receber em mim os perfumes
do azul.
Mas eu recebo. É uma benção.
Às vezes se tenho uma tristeza, as andorinhas me namoram mais de
perto.
Fico enamorado.
É uma benção.
Logo dou aos caracóis ornamentos de ouro para que se tornem
peregrinos do chão.
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Eles se tornam.
É uma benção.
Até alguém já chegou de me ver passar a mão nos cabelos de Deus!
Eu só queria agradecer.
(BARROS, 2010, p. 478).

O insurgente Manoel de Barros nesse poema recorreu à gratidão para
expressar seus sentimentos junto ao Divino. Considerando o contexto do
socioeducativo e toda a sua complexidade, agradeci ali ao grupo pela acolhida
da proposta e por terem me ajudado a consubstanciar uma formação docente a
partir da experiência literária em todo seu potencial: formativo, reflexivo,
imaginário, criativo. O desejo é que fosse essa a primeira de muitas outras
ideias de partilhas literárias que poderiam vir a acontecer em um futuro breve.

4.2 Leituras e poéticas de ferro, carne e osso: a presença-ausência de Manoel
de Barros e os encontros com os poetas Michel Yakini e Hamilton Borges
Ao iniciar a proposta da tese, pensei em articular leitura literária à
formação docente de um jeito diverso. Não queria teorizar (apenas) sobre
Literatura, formação docente ou buscar unicamente ampliar o letramento
literário das professoras que atuavam na Escola Municipal Carlos Formigli; o
intuito era fazer uma aproximação real, possível e palpável da Literatura com o
contexto em que as professoras estavam inseridas.
Para além das Conversações, em que realizamos leituras literárias
coletivamente, senti que necessitava ampliar o repertório oferecido às colegas
colaboradores. Como disse anteriormente, até a primeira qualificação doutoral
em 2017, eu só havia pensado em trabalhar com a poética de Manoel de Barros.
Foi a partir daí que conheci as obras de Hamilton Borges e Michel Yakini, por
indicação da profa. Dra. Luciana Moreno, membro da banca de qualificação. Ao
cotejar a poética desses dois escritores, percebi divergências e convergências
com o poeta mato-grossense que me permitiram fazer o entrecruzamento de
suas obras, a partir de temáticas que foram solicitadas pelo grupo das colegas
professoras.
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O ano de 2018 foi extremamente significativo não apenas por aproximar
as poéticas e os poetas ao contexto do atendimento socioeducativo de Salvador,
como também pelas leituras e conversas sobre esses doía escritores, através da
mediação cuidadosa e precisa da mencionada professora. Os poetas Yakini e
Borges, à convite da profa. Luciana Moreno, foram até a Escola Municipal
Professor Carlos Formigli e se dispuseram a fazer duas rodas de conversa: uma
com os estudantes, e outra com as professoras, em um movimento fecundo e
repleto de significações.
Descrevo aqui a participação dos poetas e a recepção por parte dos
estudantes e das colegas. Seguindo uma ordem cronológica, apresento,
primeiramente, a participação de Michel Yakini e, em seguida a de Hamilton
Borges. Ambos os encontros foram por mim registrados também aos moldes
das Conversações, com meus únicos objetos permitidos: caderno, lápis e caneta.
Rememoro os encontros a partir das fotos e notas feitas, tanto em sites oficiais
nos quais informações foram publicadas, quanto no meu próprio Registrador de
Prosas.

4.2.1 O poeta convergente: A visita de Michel Yakini a Escola Municipal
Professor Carlos Formigli
Como foi um evento previamente articulado, as permissões foram
solicitadas à instituição com antecedência. O encontro com o poeta foi no dia
dois de outubro de 2018. A assessoria de Comunicação (ASCOM) da FUNDAC
fez o registro da presença do poeta (como fotos e nota no site da Secretaria
Municipal de Educação50), em troca de uma entrevista com o mesmo. Michel
Yakini, vindo de São Paulo, desembarcou em Salvador para passar uma semana
(entre a capital e algumas cidades do interior), repleta de compromissos, e nos
deu a honra de estar no topo de sua agenda.

A matéria com a cobertura da visita de Michel Yakini pode ser vista no site da SMED por
meio do link: http:// educacao.salvador.ba.gov.br/ alunos-da-em-professor-carlos-formigliparticipam- de-roda-de-conversa-com-o-escritor-paulista-michel-yakini.
50
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Apesar da visibilidade nacional e internacional, Yakini visitou a
instituição na condição de um outro visitante qualquer: havia a necessidade de
se submeter às mesmas regras e protocolos. Um episódio inusitado aconteceu:
devido às regras institucionais mais endurecidas, o protocolo de vestimentas
masculinas exigia a utilização de calça jeans. Ele estava usando uma bermuda
no dia do evento e teve que trocar por uma calça emprestada de um dos
guardas da portaria principal.
As bermudas haviam sido banidas há alguns meses, por lembrar “trajes
de maloqueiros”, segundo ouvi nos corredores da escola. Yakini se identifica
com o estilo skatista suburbano, cuja marcas são trajes despojados, a exemplo
de bermudas. Ele gentilmente aceitou trocar a bermuda pela calça para se
adequar e não prejudicar o encontro, mesmo contrariando seu estilo pessoal.
Como a poética de Yakini já fazia parte das Conversações e das partilhas
realizadas há alguns meses, deixei uma cópia do livro com as professoras. Além
da partilha das poesias, as mesmas foram desenvolvendo diferentes estratégias
de estudo, em sala de aula, com os estudantes: leituras coletivas e partilhadas,
reflexões em torno do que era lido, recriação de trechos de determinadas
poesias. Foi proposta também uma reescrita de versos, a partir de pesquisas
sobre a vida de Yakini. Sendo assim, estratégias distintas foram utilizadas e o
relato delas foi de que, pelo menos noventa por cento dos estudantes, se
interessaram pelas propostas e se identificaram com a escrita de Yakini, algo
que me surpreendeu positivamente.
No dia da conversa com o escritor, estudantes de dois pavilhões distintos
foram convidados a participar. O cuidado que tive, junto com as professoras e
gestão da escola, foi de assegurar que os meninos dos pavilhões participantes
não fossem rivais entre si. Caso contrário, poderia se instalar uma tensão e
possível conflito. Tomadas as devidas precauções, durante o encontro, os
estudantes se mostraram tímidos no primeiro momento, porém encantados em
conhecer um escritor “de carne e osso”, cujos poemas estavam sendo lidos por
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eles, e que tematizava sobre as durezas cotidianas da periferia, universo tão
conhecido pela maioria dos jovens.
Apesar da imensa maioria do público deste evento ser composta por
estudantes (em torno de trinta e cinco) da ala masculina, pedimos previamente
a permissão da FUNDAC para a entrada de quatro estudantes da ala feminina,
já conhecidas das professoras por também se interessarem por poesias.
Uma delas, J51, já tinha uma poesia publicada no livro do Sarau da Onça
um coletivo de arte, educadores e poetas que realizava trabalhos na ala
feminina da FUNDAC. O livro mencionado é intitulado O diferencial da favela.
Ela disse que tinha uma poesia que compôs especialmente para Yakini e estava
muito ansiosa para declamá-la, mal havia dormido na noite anterior.
Lembro que a estudante J segurava a mão de Tereza (única docente
que atuava na ala feminina e na masculina, simultaneamente), a quem tinha
como mentora intelectual e de vida. J foi uma das meninas que mais se
interessou em ler sobre a vida e obra de Yakini, segundo a professora Tereza.
Como ela já tinha realizado essas e outras tantas leituras previamente, lembrei
de um trecho em que Jauss (2002), sobre os fundamentos da Estética da
Recepção, quando comenta que as leituras são modificadas a cada época e o
leitor dialoga com a obra a partir de outras leituras anteriores, ou seja, há a
influência do arcabouço cultural e do repertório leitor na recepção dos textos.
Ao recitar o poema feito para Yakini, J foi calorosamente aplaudida pelos
colegas. Pediu licença ao poeta para falar algo que estava “preso na garganta”
(palavras dela): “[...] poesia não é só falar o que sente, é viver; sabe Yakini eu
mudei muito por causa da poesia e de professora Tereza, que me ensinou a ler e
escrever aqui dentro. Quero escrever igual a você um dia”. Yakini agradeceu,
visivelmente emocionado, disse-se lisonjeado, e pediu que ela prosseguisse com
o sonho da escrita, perfeitamente possível de ser alcançado. J completou sua
fala, expressando que ali se via em meio a uma rajada de tiros: “[..] é tiro sim,
seu Yakini, mas tiro de coisa boa, tiro de poesia e de palavra”.
51

Letra inicial do nome de uma das internas da ala feminina.
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O encontro com o escritor fez emergir a certeza do lugar da leitura
literária como um espaço de transformação e cura, na mesma direção da
perspectiva levantada por Gilberto Gil, durante sua fala comemorativa dos cem
anos da UERJ, em que unia Literatura e cura física, emocional e das
humanidades52. Em Literatura para quê, Compagnon (2009) argumenta que o
exercício literário jamais pode ser fechado, o que poderá proporcionar um
maior aprendizado sobre si e o outro.
Perseguindo esse “exercício literário jamais fechado”, Yakini adotou
como estratégia inicial começar se apresentando, ou seja, falando um pouco de
si, a fim de criar uma aproximação com os alunos. Falou de sua trajetória como
“peladeiro”, visto que já foi jogador de futebol amador, cujo talento foi
descoberto e, por conta disso, passou a sair do seu próprio bairro somente aos
treze anos. O esporte proporcionou a Yakini uma liberdade até então nunca
experimentada.
A timidez inicial dos internos foi dando lugar a perguntas sobre a vida e
produções do poeta. Este, por sua vez, usou uma estratégia denominada por ele
mesmo como “aplaudir para encorajar”. Sendo assim, a fala ou pergunta de
cada estudante era precedida por uma salva de palmas. Questionado, Yakini
justificou: “[...] quando um jogador entra em campo ou é substituído, a gente
aplaude pra incentivar, né? Aqui, faremos o mesmo com cada um dos manos”.
A estratégia foi imediatamente bem aceita pelo grupo que, aos poucos, foi
interagindo mais naturalmente.
É no trabalho de Ana Paula Brandileone (2013) que encontro uma outra
possível convergência e entrelace com essa experiência de leituras literárias
partilhadas: na interação com a Literatura Marginal (ou, no caso, com um
escritor marginal-contemporâneo) o estudante consegue perceber que, para
além das drogas e da violência, como fuga ou vazão da opressão a que
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O vídeo faz parte do Festival do conhecimento da UFRJ, que celebrou cem anos da
universidade, e aconteceu no dia 18/07/2020, das14:30 às 19:00h. Na página 172 desta tese há o
endereço completo do vídeo, que pode ser encontrado no Youtube.
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constantemente é submetido, a expressão de seus medos, anseios e angústias é
uma alternativa possível e, convergindo por meio da leitura de obras literárias,
sente-se também lido pelo outro. Assim, ele não está mais só: existe um grupo
que transforma essa mesma opressão em material literário, um espaço de
denúncia, de registro, de poesia e resistência. Sua voz, antes abrupta e
convenientemente silenciada, encontra eco e ressonância.
Em relação à visita, Michel Yakini iniciou, de fato, a conversa com os
jovens após o momento de falar de si, declamando para os estudantes trecho de
uma de suas crônicas - A ciumeira do menino - que compõe o livro Crônicas de um
peladeiro. Na referida narrativa, a bola ganha status de gente, além de ser objeto
de sua paixão desde os seis anos de idade. O fragmento compartilhado foi o
seguinte:
[...] começamos a paquerar, ela namorava um amigo meu, parecia que
não sentia ciúmes e chamava toda a molecada quando eles iam
namorar.
[...] a gente vivia andando abraçados, se exibindo, mas ela, danada
que só, sempre paquerou outros meninos e percebi que paquerava as
meninas também.
Ficamos até noivos, mas meu castelo esfarelou, isso é sonho de muitos
e privilégio de poucos.
Ela é exibida, gosta de chamar a atenção, adora ser contemplada, ser
musa inspiradora.
Só que quanto mais tempo passa, ficamos menos íntimos, de vez em
quando nos encontramos e sem o mesmo pique ainda percorro seus
giros, suas voltas, sua magia, mas não decifro seus segredos como
antes, não acompanho seu ritmo.
Ela goza de eterna juventude e poucos veteranos sabem cortejar sua
intimidade, e quando eu não tiver mais força pra correr atrás dela, me
resta admirá-la, vê-la desfilar por aí e invejar sua paixão por um outro
qualquer (YAKINI, 2016, p. 20-21).

Logo após a leitura, houve uma descontração geral por parte dos
estudantes, com direito a alguns risos menos tímidos. A princípio, alguns deles
relataram que achavam que Yakini tratava de uma escritora do gênero
feminino. Michel Yakini explicou para o coletivo que “Yakini” é o nome de sua
filha. Segundo ele, era uma apropriação para que pudesse sempre convergir
com “o que mais se ama na vida”, tendo a devida autorização da “dona “para
tal feito.
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Nesse jogo de interação entre o poeta e os estudantes, lembrei-me de
Jauss (1999), quando afirma que nos atos de leitura são passíveis diversas
interpretações e atos de criação por parte de seus receptores, que saem de uma
postura passiva e adquirem a função de coautores da obra. A interação movida
pela curiosidade dos estudantes com o poeta demonstrou isso claramente.
Em seguida, o estudante I, conhecido pelos colegas e professores pela
habilidade de compor letras de funks e pagodes, pediu a palavra e disse a todos:
“[...] estou morrendo de vergonha, mas vou cantar pra você seu Yakini a música
que fiz em sua intenção”. Cantou não somente uma, mas duas músicas. O poeta
aplaudiu calorosamente e expressou sua emoção novamente.
Os estudantes seguiram dialogando com o escritor e poeta sobre o
futebol e a bola, que era a real paixão do poeta quando garoto. Nessa conversa,
ele relatou: “meu sonho era rodar o mundo com a bola no pé... e hoje eu rodo o
mundo, não com a bola no pé, mas com a poesia na mão”.
Yakini revelou aos estudantes que sempre quis ser jogador de futebol e,
quando se machucou em definitivo e viu as portas do esporte se fecharem,
restou escrever sobre sua paixão. Este foi o contexto de nascimento do livro
Crônicas de um peladeiro, que mescla memórias pessoais com um universo
ficcional. Animou os estudantes a “chegar onde quisessem após cumprirem
suas medidas”, e que “[...] tudo era possível”. Nas palavras dele, “[...] poesia é
criação e todo mundo tem criatividade; tem gente que faz poesia com a bola no
pé, com o corpo todo no balé, e tem gente que faz com a palavra”.
Já quase no fim do encontro com os estudantes, Michel Yakini comparou
a poesia com a capoeira e disse aos meninos que a vida, a capoeira e a poesia
têm muito em comum: “[...] em todas três você precisa de ginga; árvore que se
curva ao vento não quebra; tenham ginga na vida e nos estudos pra saírem
daqui e seguir adiante”. Com essa mensagem sob fortes aplausos, Yakini
encerrou o diálogo com os estudantes. Por essas razões, ratifica-se a expressão
“poeta da convergência”.
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Os cinquenta minutos de diálogo com os estudantes precederam o
encontro de Yakini com o grupo das professoras. Assim que eles saíram da sala
de leitura (local disponibilizado pela gestão para o encontro), Michel Yakini
contou para o grupo (professoras, gestão e eu) que a reação dos meninos foi
melhor do que ele imaginava. Em São Paulo, sua terra natal, ele já havia feito
visitas às unidades da FEBEM (equivalente à FUNDAC em Salvador) e que o
clima com os meninos baianos foi “muito mais leve e receptivo”, nas palavras
dele.
Yakini abriu o encontro com as docentes agradecendo o convite e
receptividade, e, logo de início, provocando o grupo a pensar sobre as escritas
ditas periféricas. Sua fala foi na direção da divergência em relação às formações
docentes: “[...] precisamos escrever para explodir as barreiras, e visibilizar
escritos desses meninos faz com que as barreiras sejam mais afastadas”. Relatou
brevemente sua experiência de partilhas poéticas e literárias dentro das
unidades de atendimento socioeducativo em São Paulo e que era notório como
lá a “[...] ideia de cadeia, de prisão e punição porque não tem mais jeito, é muito
mais forte do que aqui. A ideia aqui é recuperar, e hoje eu quis fortificar isso nas
poesias que escolhi ler com/para eles”.
Tereza pediu a palavra e disse para Yakini que aos cinquenta anos (à
época do encontro) jamais imaginou que suas escritas poéticas (iniciadas aos
dez anos, segundo elas) tinham valor: “[...] na época nem sabia que poesia era
poesia; eu só queria escrever pra desabafar”. A professora Luciana Moreno53 fez
uma intervenção, validando a fala de Tereza e ampliando o debate, explicando
que era preciso: “[...] desmistificar a Literatura e o seu lugar de sagrado/
inacessível a todos. Ela (a Literatura) tem que ter um lugar dentro e fora de
nossas vidas”.

A prof. Dra. Luciana Moreno, além de mediar a entrevista de Michel Yakini junto à ASCOM e
viabilizar sua ida à Escola Professor Carlos Formigli para encontrar professores e alunos, atuou
também como convidada neste encontro com o autor, participando ativamente na roda de
conversa que se desenvolveu posteriormente.
53
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Eliane deu continuidade ao debate questionando como foi a trajetória do
adolescente Michel. Yakini prontamente respondeu que foi um adolescente
muito tímido, mas “[...] com a bola no pé a coisa era outra”. O riso foi coletivo
neste momento.
Renata disse que ficou encantada com a leveza com que Michel Yakini
lidou com os estudantes, sem demonstrar nenhum medo, divergindo da ideia
inicial que possuía sobre um “escritor relevante”, especialmente porque Yakini
utilizou de uma linguagem que se aproximava da realidade e da gramática dos
jovens. Ela afirmou ainda que sentiu a identificação dos meninos de forma
quase imediata quando o escritor contou sobre suas próprias andanças.
Renata contou também um episódio engraçado, quando (trabalhando
com os poemas de Yakini em sala) um dos estudantes perguntou: “[...] pró, ele
também foi preso que nem a gente? Era do movimento54 também, ou era ‘de
boa’?” Ela, prontamente, respondeu que “[...] Yakini era de boa”, o que
provocou certo estranhamento no estudante, visto que a linguagem poética era
muito próxima e de fácil entendimento. Novamente o riso foi compartilhado.
Tania disse que se sentiu particularmente tocada pelo exemplo dado por
Yakini sobre as árvores e a ginga que a vida obriga a ter: “[...] fiquei mais
motivada a seguir procurando o que há de bom nos meninos, e abstraindo as
coisas ruins”, coisa que ela já fazia ao longo das aulas.
Segundo relato posterior da mesma, foi a partir das partilhas feitas
durante as Conversações que ela passou a buscar textos mais “interessantes”,
considerando os interesses dos estudantes e as possíveis relações de sentido e
diálogos que poderiam ser estabelecidos a partir dessas leituras. Lembrei-me do
trabalho de Soares e Rezende, intitulado Literatura marginal- periférica e educação
literária: a leitura e a escrita para além do cânone:
Quando há atenção e envolvimento por parte de alunos e professores
é mais fácil existir uma leitura que faça sentido para ambos. Isso
geralmente ocorre quando o interesse pelo texto é mútuo e vai além
“Do movimento” ou “pertencer ao movimento” é uma expressão popular que se refere a
pertencer a algum grupo ou facção criminosa, comumente líder do movimento de venda de
drogas em determinadas localidades.
54
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dos objetivos curriculares, quando há mais valores envolvidos do que
uma mera obediência à necessidade de se ler na escola. [...] Detectar as
possibilidades literárias que encontrem ressonância entre os alunos
passa pela observação do que poderia interessá-los em consonância
com o que se pretende enquanto formação (SOARES e REZENDE,
2011, p. 112).

Eliane reforçou essa perspectiva, dizendo que no dia anterior havia lido
com os estudantes de sua classe um poema do livro de Yakini, Crônicas de um
peladeiro, movimento que a fez perceber uma identificação imediata da turma
com o escrito: “[...] me vi diante do menino com o pai preso, no texto, e ali há a
descrição da bola, que é o sonho, e da luta da vida real, que é a de ir visitar o pai
na prisão; M chegou na sala todo tristonho e deu uma ‘acordada legal’ quando
li esse texto; foi impressionante!”.
Eliane ainda reforçou que ao ler esse texto com a turma, a recepção deles
foi marcada por muita interação verbal diante do lido: “[...] um deles me disse:
‘pró, esse Yakini é como a gente, só que parece que ele venceu, né?”. De alguma
forma, ela relatou a percepção sobre os estudantes da sua classe, pois eles
estabeleceram uma outra relação de sentido com a poética de Michel, com base
na

identificação

linguística.

Segundo

Brandileone

(2013),

na

Contemporaneidade os autores filiados à Literatura Marginal buscam dar vez e
voz àqueles que estão à margem da sociedade e, jogando luz sobre a realidade
de exclusão desses indivíduos. No contexto da socioeducação, particularmente
na Escola municipal Professor Carlos Formigli, isso foi significativo para os
estudantes de modo geral, ainda nos dizeres de Eliane.
Margarete finalizou a sessão de interação com as docentes, agradecendo
a Michel Yakini pela presença, disponibilidade e acessibilidade em ter aceitado
o convite, diante de uma agenda tão apertada que ele teria que cumprir na
Bahia. Yakini agradeceu, emocionado. Disponibilizou três livros autografados
para o acervo da sala de leitura, colocando-se à disposição para futuras visitas.
Em abril de 2019, seis meses após o ocorrido, Michel Yakini escreveu um
texto relatando a sua experiência diante da Roda de Conversa com as
professoras e estudantes da Escola Municipal Professor Carlos Formigli:
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Abre alas em Salvador
No dia 08 de outubro de 2018, iniciei uma série de encontros no
estado da Bahia em parceria com a Professora Luciana Moreno da
UNEB (Universidade Estadual da Bahia). A primeira atividade foi
com alunos da Escola Municipal Professor Carlos Formigli, que
atende adolescentes na Comunidade de Atendimento Socioeducativo
de Salvador (Case-Salvador).
Sem dúvidas essa foi a melhor forma de abrir os trabalhos, já que
minha atuação em São Paulo, através dos saraus e publicações de
livro, é focada nos jovens que vieram e vivem nas periferias, e isso
fortalece nossa identidade. Foi uma manhã de muito aprendizado,
onde conheci jovens de grande sabedoria, e juntos ressignificamos
esse paradigma de que a literatura é algo distante para nós.
A articulação na Case foi feita pela pesquisadora Sara Azevedo que,
em parceria com a direção da escola, realiza um trabalho muito
significativo de incentivo à leitura e a produção literária neste local, o
que facilitou nossa entrada na escola e um clima favorável de
conversa e troca de saberes.
O que me deixou mais feliz com este encontro foi perceber que muitos
desses alunos apresentaram textos e composições autorais, e espero
ter fortalecido este incentivo criativo e a possibilidade desta produção
artística ser valorizada.
Só posso agradecer a recepção de todos os profissionais envolvidos
nesta ação, as professoras Luciana Moreno e Sara Azevedo, pela
confiança e parceria e em especial a todos os jovens, meninos e
meninas, que participaram do evento. Espero retornar em breve em
Salvador e, se possível, reencontrar estes jovens em suas
comunidades, de forma digna, tranquila e saudável.
Michel Yakini

4.2.2 O poeta divergente: a visita de Hamilton Borges
Denominando-se quilombista pan-africanista e maloqueiro, Hamilton
Borges55 se porta como um “inimigo do sistema”, sempre de modo divergente.
Isso significa que sua postura é combativa diante de tudo que está ligado ao
governo e/ou aos órgãos centrais. Sua visita à instituição foi mediada também
pela professora Luciana Moreno, e foi condicionada a não cobertura oficial por
parte do canal de comunicação da FUNDAC. O acordo prévio entre o poeta e a
mediadora, professora Luciana Moreno, era que ele não concederia entrevistas

O poeta visitou a instituição no dia sete de novembro de 2018; assim como Michel Yakini,
Borges também presenteou a biblioteca da escola municipal Carlos Formigli com quatro
exemplares autografados do seu livro Teoria Geral do Fracasso.
55
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à Assessoria de Comunicação (ASCOM) da instituição e somente permitiria o
registro fotográfico apenas com a máquina oficial da unidade para fins de
registro da tese e acervo da unidade escolar. Ao saber disso, articulei-me com o
grupo da gestão da escola para que tudo corresse conforme solicitado pelo
escritor.
A postura combativa de Borges foi exemplificada nos divergentes tons de
voz que o poeta usou na sua performance (ora eram tons firmes, ora profundos
e um pouco mais dóceis). A divergência é sua marca e, apesar de tudo,
submeteu-se às regras de vistoria e fiscalização para entrada na unidade
escolar. Segundo o mesmo, já estava acostumado ao gosto do ferro e das grades
(fazendo referência aos tempos de juventude errante, em que foi preso nas
décadas de 1980-1990).
Em um primeiro momento, o escritor demonstrou certo desconforto em
atravessar tantas grades e a obrigatoriedade do grupo estar confinado em uma
sala de leitura relativamente pequena para que os meninos pudessem conversar
com ele, porém disse que compreendia que “era assim que o sistema tratava os
meninos”, negros em sua maioria.
Passados os desconfortos iniciais, Hamilton Borges foi apresentado ao
coletivo docente e gestor pela professora Luciana Moreno. Logo em seguida, o
grupo direcionou-se à sala de leitura, local em que já aguardavam os estudantes
de outros dois pavilhões. O poeta começou a conversa se apresentando aos
estudantes, contando um pouco de sua própria história e trajetória. Percebi
alguns olhares tímidos de identificação quando o autor se denominou “o rasta”.
É bem mais compreensível a postura combativa de Borges após a
correlação com algumas questões que marcam sua vida e sua poética. Na
perspectiva de Moreno (2018), ele retrata a periferia soteropolitana como um
lugar de onde falam muitas vozes, não por escolha. Há toda uma trama social e
histórica que os impeliu para as margens. A consciência desses fatos, seu
projeto social e o recorte de raça marcam profundamente sua personalidade e
sua obra.
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Logo no início da conversa, o poeta contou aos jovens um pouco de sua
própria adolescência “errante e revoltada”, conforme expressões usadas por ele.
Tendo mais de cinquenta anos (na ocasião do encontro), com uma história
marcada profundamente por duas figuras femininas (a avó e a tia), Hamilton
tentou ganhar a simpatia do público afirmando que mãe, tia e avó (figuras
femininas em geral) não abandonam os seus nem na cadeia, e que não se pode
dizer o mesmo das figuras masculinas. Nesse momento, registrei alguns acenos
afirmativos com a cabeça por parte dos estudantes, que se identificaram com
essa fala.
Hamilton Borges contou também que logo após a maior idade se viu
envolvido em alguns problemas de violência no bairro da Liberdade (local em
que nasceu e cresceu) por ter se apaixonado demais pelo boxe, dentre outras
questões (denominou-se “boxel”, expressão popular para pessoas com
comportamentos violentos nas ruas). Devido a uma dessas confusões, foi preso
no Complexo Penitenciário da Mata Escura (em Salvador/Bahia) no final dos
anos 1980. Esse episódio foi um divisor de águas na vida do autor, pois
segundo seu relato, a cadeia foi o espaço que oportunizou a ele conhecer a
Literatura e com ela criar laços.
Borges fez a importante apresentação do seu projeto social no bairro do
Engenho Velho de Brotas, que comporta uma das mais expressivas favelas da
cidade. A escola Winie Mandela oferece aos jovens de baixa renda do bairro
reforço escolar, alimentação complementar, aulas de capoeira e boxe. Tudo para
que o povo negro seja capaz de reagir frente às violências sistêmicas as quais é
diariamente submetido. Essas ações fazem parte da ONG Organização Reaja ou
será morto/ reaja ou será morta, também criada pelo escritor.
A Organização não-governamental Reaja agrega ações pedagógicas, de
construção identitária e de diálogos diversos com a comunidade e convidados
(no âmbito da escola Winie Mandela), bem como ações de doações (de
alimentos e gêneros de higiene pessoal) em presídios, além de assistência
jurídica gratuita para as famílias negras de baixa renda, em especial as que tem
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entes presos. Hamilton Borges, bacharel em Direito, tem divulgado o trabalho
de sua ONG ao redor do mundo, tanto presencialmente quanto em suas redes
sociais, denunciando o genocídio do povo negro e as estratégias estatais de
violência, segregação e opressão.
Percebi que os estudantes, embora ainda muito tímidos, pareciam se
identificar com as ações do projeto de Borges. Ao informar aos jovens o que seu
projeto realizava, Borges se levantou para simular alguns golpes de boxe no ar,
citando trechos de uma de suas poesias, intitulada Derreto grades, em um
movimento que misturava dança e poesia:
Derreto grades, verbos e uma sonoridade dexavada das gargantas
insanas,
Das malocas de minha cidade me protejo nas rimas do rap,
Adoro o rap e os meninos e meninas que reinventam as noites sujas
de sangue por onde trilho meu estribilho gaguejante.
Sou ácido e lúgubre e me escondo no carnaval
Portanto, lúcidos, não me busquem.
Eu ando só, ou com os vagabundos como eu, que são de verdade,
Para além de uma interpretação maloquerista sem certeza do que
porta embaixo da blusa.
[...] Poetas são eles e seus cantares comportados
Eu sou maloqueiro, invado as festas e digo meus versos sem licença
Constrangedor, sem reverência a nada, sou panfletário e malhumorado (BORGES, 2012, p. 38-39).

Os aplausos dos jovens e suas expressões de identificação, remetem às
reflexões de Soares (2008), quando afirma que a vida periférica dos autores (e,
literalmente, marginal de alguns outros), parece despertar a identificação dos
alunos de periferia com a escrita marginal periférica.
Muitas vezes, imersos em um cotidiano próximo do descrito nas obras,
com um linguajar repleto de gírias e códigos que também estão presentes ao
longo das narrativas e poemas dessa vertente literária, esse jovem de periferia
passa a perceber, a partir das leituras literárias marginais-periféricas
experimentadas em sala de aula, uma representatividade social até então não
vista em outras obras literárias consideradas canônicas.
A ruptura das normas de modo divergente, por parte da escrita marginal
periférica contemporânea é uma escolha consciente nos versos e poemas de
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Borges. Divergente por natureza, ele faz essa opção do ponto de vista estético,
político e pedagógico. Esse movimento ocorre em textos marcados pela
heterogeneidade cultural ou manifestações literárias não-canônicas implica uma
não-obediência, ou em um ato de desobediência literária (SOARES, 2008).
Na sequência, Borges convidou o coletivo a refletir sobre algumas
questões sociais, de identidade e gênero. Perguntou se os meninos (infelizmente
as meninas, reclusas na ala feminina, não tiveram permissão da FUNDAC para
comparecer a esse evento, que aconteceu na ala masculina) tinham consciência
que podiam sair dali e reescrever suas próprias histórias, como ele mesmo
havia feito no passado, em um exercício de retomada do próprio processo de
escritor.
Lembrei-me dos dizeres de Rosek (2013), quando esta afirma que o
caminho hermenêutico é a possibilidade de um ensaio de autoesclarecimento e,
também, de autoconfronto, pois se trata de um processo de interpretação da
própria experiência como um ato de construção de sentidos sobre si.
Tentando construir outros sentidos, Borges convidou os estudantes a
uma reflexão mediante a leitura de alguns dos seus poemas e evocação da
canção “Vida loka”, dos Racionais MC. Segundo o escritor, foi por meio da
reflexão-ação-reflexão diante de todas as situações vividas dentro da prisão que
ele havia decidido mudar de vida, tendo enfrentado fome, brigas violentas,
privação de sono e de itens básicos de higiene pessoal.
A primeira mudança do poeta foi retomar os estudos e batalhar em prol
das pessoas que ele denominou de “irmãos que permaneceram presos”. Para
isso, optou em cursar o bacharelado em Direito. Incentivou os jovens a não
perderem de vista os estudos, pois isso poderia trazer outras oportunidades.
Ressaltou, também, que através da leitura (particularmente a Literária),
poderiam expressar desejos e encontrar motivações para seguir adiante.
Houve um silêncio por parte dos jovens nesse momento. Para animá-los,
Borges entoou uma canção conhecida pelo coletivo, do grupo Racionais MC. A
música retrata uma história de um homem em uma favela que foi acusado de

194

assediar a companheira de outro. Diante da injustiça cometida, o rapper
compôs em versos a reação do ofendido, surpreendido diante da própria
companheira e do filho.
Para surpresa geral, todos na sala cantaram junto com Hamilton, que
evocava movimentos do boxe enquanto incentivava o canto dos jovens. A
canção entoada coletivamente foi a seguinte:
Fé em Deus que ele é justo, ei irmão nunca se esqueça, na guarda,
guerreiro
Levanta a cabeça truta, onde estiver seja lá como for
Tenha fé porque até no lixão nasce flor
Ore por nós pastor, lembra da gente no culto dessa noite,
firmão segue quente.
Admiro os crente, da licença aqui, mó funçao, mó tabela, pow,
desculpa aí
Eu me, sinto às vezes meio pá, inseguro
Que nem um vira-lata sem fé no futuro
Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom
Dá meu brinquedo de furar moletom
Porque os bico que me vê com os truta na balada
Tenta ver, quer saber de mim não vê nada
Porque a confiança é uma mulher ingrata
Que te beija, e te abraça, te rouba e te mata
Desacreditar, nem pensa, só naquela
Se uma mosca ameaçar me catar piso nela
O bico deu mó guela, ró
Bico e bandidão vão em casa na missão
Me trombar na Cohab
De camisa larga, vai saber Deus que sabe
Qual é a maldade comigo inimigo num migué
Tocou a campanhia plin, pá trama meu fim, dois maluco
Armado sim, um isqueiro e um stopim
Pronto pra chamar minha preta pra falar
Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá
Vadia, mentirosa, nunca vi deu mó faia
Espírito do mal, cão de buceta e saia
Talarico nunca fui, é o seguinte
Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20
Já penso doido, e se eu tô com o meu filho no sofá?
De vacilo, desarmado, era aquilo
Sem culpa e sem chance, nem pra abri a boca
Ia nessa sem saber, (Pô 'cê vê) vida loka

Após a canção, Hamilton quis saber dos jovens se eles tinham alguma
pergunta. Como todos estavam tímidos, não fizeram nenhuma pergunta a
respeito do autor.

195

O autor então, em mais uma tentativa de aproximação, pediu uma salva
de palmas para todos os que ali estavam, incentivando-os a aplaudir e
incentivar os companheiros de luta toda vez que fossem receber visitas ou
fizessem apresentações culturais.
Lembrei-me de Rosek (2013) novamente, quando, dialogando sobre a
experiência vivida do ponto de vista Hermenêutico, afirma que a verdadeira
experiência é a experiência desta mesma historicidade humana. Deste modo,
seria possível entender a si mesmo e aos outros como seres históricos, cuja
identidade e categorias do conhecer resultam do respectivo pertencimento a
uma história particular. E foi contando detalhes de sua história particular que
Borges tentou se aproximar do grupo, por meio dessa experiência humana,
além de literária.
Ao fim de quase cinquenta minutos de conversa, o grupo foi informado
que os jovens teriam que retornar aos pavilhões, em função da proximidade dos
horários de almoço e do banho de sol, que precedem a entrada nas oficinas
profissionalizantes (oferecidas no turno oposto ao que estudam). Todos
aplaudiram “o rasta” e foram direcionados pelos guardas e carcereiros.
Logo na sequência, Borges consentiu um momento de diálogo com o
grupo docente, cujo desdobramento foi a reflexão sobre a atividade realizada
com os estudantes. Visivelmente emocionado, divergindo do estereótipo de
“sério” e “sisudo”, Borges contou que se sentiu “muito mexido” com os
estudantes, em uma clara identificação com seu próprio passado, como se fosse
uma apropriação retrospectiva de si mesmo. Após um breve silêncio disse que
era preciso que mais e mais movimentos literários acontecessem nesses espaços,
de modo a promover não apenas identificação literária por parte dos
estudantes, mas incentivo a uma outra vida possível.
Nas leituras feitas para composição da tese, encontrei uma ressonância
dessa fala de Borges no trabalho de Regina Dalcastagné (2008), quando a autora
afirma que a luta contra as injustiças sociais inclui também o reconhecimento
das múltiplas expressões culturais dos chamados “grupos subalternos”, sendo a
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Literatura um espaço privilegiado para tal. Por conta disso, defende que é
necessário democratizar e ampliar o fazer literário (DALCASTAGNÉ, 2008).
Democratizar o fazer literário, bem como as experiências literárias,
também é preocupar-se com a formação ética e com o reconhecimento de que o
ser humano é um ser em formação, sempre habitado pela alteridade e pelo
efeito da relação. Pode a Literatura ser um caminho palpável para esse efeito
relacional, promovendo leituras divergentes sobre a realidade.
Desta forma, ao adotar a ideia uma perspectiva interpretativa
hermenêutica no campo educativo, concordo com Rosek (2013) quando diz que
a formação do sujeito-professor passa a operar dentro de um contexto possível
de diversas leituras. É dentro deste repertório de sentidos sociais que a
formação, como prática interpretativa, vai acionar ênfases. Sendo assim, a
formação docente, como prática que compreende e interpreta, desvenda e
produz sentido, estaria contribuindo para a ampliação do horizonte
compreensivo das relações entre professor e alunos.
Penso no movimento formativo para os docentes em perspectiva críticoreflexiva: ele deve fornecer aos professores os meios de um pensamento
autônomo. Estar em um processo de formação implica um investimento
pessoal, mas também um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os
próprios projetos, com vista à construção de sentidos e de uma identidade, que
é também uma identidade profissional (NÓVOA, 1995).
Retomando os registros desse encontro, lembro que a professora Luciana
Moreno atuou como mediadora neste encontro, também foi formalmente
convidada para participar deste evento. Ela fez a mediação do diálogo com o
grupo docente. Na sequência, a primeira professora do grupo a iniciar o diálogo
com Borges foi Renata, que agradeceu a disponibilidade do poeta e ressaltou a
importância de sua visita: “[...] sei que muitos meninos vão pensar sobre o rasta,
ainda que não sejam todos”. Tereza concordou com a colega, dizendo ao
escritor que achou particularmente interessante a mescla da poesia com os
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movimentos que imitavam golpes de boxe: “[...] é como se você golpeasse a
nossa consciência com as palavras”.
Tania, em seguida, relatou que gostou muito de Hamilton e de sua
poética, pois era diferente de tudo que ela já tinha lido até então, sendo o
impacto e ressonância dessa escrita perceptível nos estudantes, devido a
identificação dos mesmos com esse modo de escrever: “[...] quando você falou
que eles podiam ter outra vida quando saíssem daqui, sei que terá uns dois ou
três que vão pensar nisso, tenho certeza”. O autor agradeceu, ao tempo em que
o rosto expressava uma mescla de emoção e certa tristeza.
Sonia agradeceu e disse que sabia que os estudantes iriam refletir,
mesmo que em um primeiro momento eles parecessem resistentes e, em tese,
acuados e tímidos diante de um escritor “de carne, osso e forjado em grades”.
Andreia pediu a palavra e informou a Borges que muitos ali aprendiam,
no seio da própria família, práticas de infração à lei, ou seja, recebiam
referências distorcidas. Lembrou, ainda, que um dos estudantes, denominado
R, vinha de uma família que controlava o tráfico de drogas em sua cidade.
Agradeceu a Hamilton Borges pelas palavras de encorajamento aos estudantes
e se sentiu particularmente tocada quando ouviu que os meninos poderiam
experimentar uma realidade outra, uma outra vida possível após saírem dali.
Retomando o registro deste encontro, lembrei que eu havia deixado uma
cópia do livro Teoria Geral do Fracasso na escola, para que servisse de fonte de
consulta para as professoras.
Volto à Conversação: representando a equipe gestora juntamente com
Renata, Eliane agradeceu a Borges novamente por sua disponibilidade,
generosidade em partilhar sua poética com os estudantes, e que a presença dele
“fechou com chave de ouro” um trabalho iniciado com os estudantes há
algumas semanas. Eliane compartilhou que conseguiu realizar a leitura
partilhada de algumas poesias e crônicas com sua turma, além de reproduzir
trechos e pensar em outras formas de concluir as poesias, em produções
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coletivas. Além disso, Eliane relatou que percebeu uma forte identificação dos
estudantes com a poética do autor.
Concluímos a visita após o diálogo com as professoras. Borges
entrecruzou algumas respostas que deu às professoras com momentos de
silêncio, em um movimento que visivelmente o fez revisitar as próprias
experiências de encarceramento nos anos 1980.
Configurando-se um ser interpretativo, em busca de sentido e
compreensão, o ser humano é um ser hermenêutico, um mediador, um ser que
tem necessidade de transitar em espaços intermediários e textuais. No contexto
docente, espaços de leituras literárias partilhadas podem ser potentes para o
reconhecimento de si como ser que media as relações de ensino-aprendizagem e
tem grandes possibilidades nessa mediação. Neste sentido, o fazer pedagógico
pode ser compreendido como diálogo vivido (ROSEK, 2013), um movimento
processual que constrói uma dinâmica interna própria, distante de um fazer
mecânico e sem sentido, indiferente às necessidades do outro. Assim, no
processo de construção de conhecimento: “[...] algo se faz compreender na
medida em que o sujeito que busca a compreensão seja capaz de ouvir o outro,
de estabelecer uma relação de alteridade em um encontro dialógico autêntico,
no qual já não somos mais os mesmos, pois nos transformamos nesta relação”
(ROSEK, 2013, p.119).
Na perspectiva da Hermenêutica gadameriana, o conhecimento é
hermeneuticamente construído a partir do fenômeno com o qual o conhecedor
entra em contato e não uma simples representação ou cópia do real, o que exige
uma contínua interação. Assim, pensar a formação docente dentro de um
contexto fecundo como as Conversações, tomadas aqui também como uma
experiência de relação, implica uma escuta atenta e sensível do outro e a busca
da compreensão dos múltiplos movimentos que acontecem no fazer docente,
particularmente no alargamento de práticas educativas que insurgem no
contexto da socioeducação.
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CAPÍTULO V:
À guisa das inconclusões, ou para não dizer que não chegamos ao fim
Chegar ao fim de uma trajetória de quatro anos no doutorado é
desafiador. Não foi simples nem fácil materializar quatro anos de estudos e
experiências de pesquisa em uma tese. Penso que não se trata de um fim em si
mesmo, definitivo, mas o fechamento temporário de um ciclo que se consolidou
com algumas hipóteses e questões respondidas; outras, não.
Trata-se de responder, ainda que provisoriamente, a pergunta que
mobilizou essa investigação: quais as potências da experiência de leitura
literária partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, enquanto
possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras professoras?
Retomo alguns aspectos importantes que insurgiram ao longo deste trabalho.
O primeiro deles é que fica evidente a necessidade de fomentar práticas
de leitura coletiva em que a fala e a escuta de todos sejam asseguradas,
especificamente quando se trata de experiências formativas no âmbito da
educação e da docência. O espaço das Conversações se consolidou como uma
alternativa possível de formação continuada, ainda que encarada como uma
formação divergente. Especialmente nesta pesquisa, as Conversações se
configuraram como possibilidade de promover atos de criação e recriação não
apenas sobre os textos literários lidos e compartilhados, mas também sobre os
contextos vividos pelos sujeitos no contexto do atendimento socioeducativo,
tanto por parte das professoras quanto dos estudantes.
Diante desse percurso de pesquisa construído, persigo pistas de que a
experiência literária comporta a dimensão da abertura e do alargamento de
possibilidades e aprendizados. Recordo-me de uma das falas do escritor
Hamilton Borges quando da ocasião de sua visita à unidade escolar Professor
Carlos Formigli. O autor ressaltou a ideia de que é urgente a necessidade de
“explodir barreiras”, evocando um alargamento de possibilidades na vida dos
jovens em privação de liberdade. A prática educativa assume, dentre outros
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sentidos, o de recuperação do humano, do sonho e da esperança de uma outra
vida, a reintegração social. Reler os registros que fiz sobre essa fala de Borges
me remeteu ao escritos de Mario Vargas Llosa, em A verdade das mentiras, mais
especificamente no capítulo em que relaciona a Literatura e a vida. Para o autor,
uma sociedade sem leituras literárias, ou que relegou a Literatura às margens
da vida social pode estar seriamente ameaçada. Pode ser um coletivo “[...]
condenado a se barbarizar espiritualmente e a comprometer a sua liberdade”
(LLOSA, 2004, p.378)
Também encontro ressonância das falas de Borges no trabalho de Regina
Delcastagné (2008), quando a autora afirma que as lutas contra as injustiças
sociais incluem também o reconhecimento das múltiplas expressões culturais
dos chamados “grupos subalternos”, sendo a Literatura um espaço privilegiado
para tal. Por conta disso, a autora defende: é necessário democratizar e ampliar
o fazer literário.
Arrisco dizer que, além do acesso à leitura literária em si, é preciso
também alargar as experiências literárias, especialmente em contextos
divergentes, como o contexto educacional que se instaura em um espaço de
atendimento socioeducativo, tal qual a Escola Municipal Professor Carlos
Formigli. Esse é um movimento educativo que se configura não apenas como
estético, mas também político.
Aqui retomo o trabalho de Vera Pallamin (2010), ao tratar dos aspectos
estético e político na obra de Jacques Ranciére, A partilha do sensível. Para o
autor, o estético e o político se constituem mutuamente: “[...] o filósofo refere-se
à estética como ‘distribuição do sensível’, em que são determinados os modos
de articulação entre formas de ação, percepção e pensamento” (PALLAMIN,
2010, p.6). Ranciére argumenta em favor do princípio da igualdade, que
corresponde à inserção, no comum, de sujeitos novos e objetos inéditos, de
modo a dar visibilidade àquilo que até então não se fazia aí visível, para que se
percebam como seres falantes, os que antes eram tidos como:
[...] animais ruidosos: esta expressão do filósofo carrega toda carga de
redução prescrita aos que, numa partilha em vigor, são rebaixados à
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condição daqueles cuja fala é sempre decodificada como mero
barulho, sem significação e interesse para o campo do comum
(PALLAMIN, 2010, p. 12).

Tomar a palavra, aqui, é uma expressão aplicada de modo divergente:
não significa ocupar um espaço discursivo já existente, mas escavar e conformar
este próprio espaço ao mesmo tempo em que nele se instala. Insurge uma
pergunta: professoras em contextos de socioeducação podem escavar e
conformar esse espaço através de leituras e experiências literárias partilhadas?
Talvez seja essa uma possibilidade. Na mesma direção da argumentação de
Meireles (2019), defendo que a Literatura tem a potência de reinvenção do
sujeito, à medida que pode promover a desconstrução de modelos cristalizados
e igualmente a conversão e o alargamento do olhar: uma visão mais perspicaz
sobre as condições existenciais e sociais. Trata-se do “[...] alargamento político e
estético do olhar: aquele que não se enquadra em um mundo estreito”
(MEIRELES, 2019, p. 192).
O segundo aspecto é que cada leitor é capaz de construir sua própria
compreensão em torno do que foi lido, não existindo uma direção ou
interpretação única. Mesmo em um contexto de leitura partilhada em que as
participantes convivem profissionalmente e atuam no mesmo espaço educativo,
divergências e convergências na forma de recepção do texto literário
insurgiram, afinal a experiência literária perpassa tanto pela subjetividade
pessoal quanto coletiva.
É com Rosek (2013) que retomo a potência da Hermenêutica para a
formação de professores, pois a experiência permitiu as docentes a construção
de horizontes interpretativos acerca de si mesmos e dos outros, bem como a
produção de sentidos sobre a docência e o ato de educar, sobretudo em um
espaço divergente e singular como o atendimento socioeducativo. Pude
verificar isso no desenvolvimento das Conversações com as professoras, pois
cada uma construiu concepções e compreensões próprias sobre os poemas lidos
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e compartilhados, relacionando-os com suas próprias histórias e trajetórias de
vida e contextos de profissão.
No campo educativo, entende-se que a formação docente pode ser
pensada como uma relação hermenêutica, logo, uma relação de produção de
significados. Nessa perspectiva, a formação de professores se configura como
uma experiência que compreende e interpreta, desvenda e produz sentidos,
“[...] contribuindo para a ampliação do horizonte compreensivo acerca das
relações que se estabelecem na relação pedagógica” (ROSEK, 2013, p. 115).
O terceiro aspecto é que as Conversações se consolidaram como uma
estratégia que potencializa o letramento literário, a reflexão e a capacidade
recriar a docência, a partir do que a Literatura pode oferecer. Isso só confirma o
quão necessário e importante é fomentar diferentes experiências literárias,
valendo-se da variedade de obras e autores.
Esta recriação no ato de educar perpassa, às vezes, por elementos
considerados insignificantes, mas que fazem insurgir práticas divergentes e
igualmente humanizadoras. Aqui me recordo da fala de um dos jovens na
ocasião da visita do autor Michel Yakini: “Yakini parece com a gente, só que ele
venceu”. Foi perceptível a identificação dos estudantes com o linguajar do
referido poeta que enfrentou desafios imensos para chegar ao “estrelato”.
O ato simbólico do próprio Yakini, aplaudir para encorajar, remete à
experiência de humanização da educação, uma possibilidade divergente de
reaver elementos perdidos na trajetória dos jovens, a exemplo de vislumbrar
uma outra vida possível. A ponte entre humanização e recuperação do ser pode
ser construída pelo viés literário. Para Llosa (2004),
[...] a Literatura é, foi e continuará sendo, enquanto existir, um desses
denominadores comuns da experiência humana, graças ao qual os
seres vivos se reconhecem e dialogam, não importa o quão distintas
sejam as suas ocupações e desígnios, as geografias e as circunstâncias
em que existem, e, inclusive, os tempos históricos que determinam seu
horizonte (LLOSA, 2004, p. 380)

As professoras que atuam no socioeducativo podem se valer dessas
pequenas possibilidades para a promoção de práticas pedagógicas mais
humanizadoras. A aposta aqui é por uma (outra) educação como um caminho
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possível que recupere o sujeito, não apenas no sentido da cura, mas de reaver o
que se perdeu com uma educação técnica e essencialmente capitalista: a
dimensão do humano. Uma possibilidade de trilhar esse caminho seria pelo
viés da leitura literária compartilhada, a democratização da Literatura, a fim de
que seja, efetivamente, um direito de todos os sujeitos.
Neste movimento em busca de respostas, nunca definitivas, arrisco
dizer que esta experiência de leitura literária partilhada potencializou espaços
de livre fala e escuta. À medida que foram construindo esse espaço dialógico, as
professoras puderam apreender a si próprias e aos seus processos formativos,
ressignificando a relação com a leitura a partir do momento em que se
reconheceram em um outro lugar: o de leitoras literárias. Nas Conversações
ficou evidente que algumas professoras não tinham consciência desse “lugar de
leitora”, e isso só foi legitimado em suas próprias falas após as reflexões
compartilhadas.
A partir desse percurso reflexivo divergente, compreendo que ninguém
chega ao final de uma experiência literária da mesma forma que nela ingressou:
“[...] podemos sair mais leves, mais alegres, mais taciturnos, mais esperançosos,
mais descrentes, mais confiantes, mais cínicos, mais determinados. Nunca
iguais” (MORENO, 2014, p. 202). Seria a capacidade de transformação e
reinvenção do sujeito uma das potências da Literatura?
Após quase nove meses de imersão no contexto de atendimento
socioeducativo e da realização das Conversações, solicitei que as professoras
escrevessem sobre suas experiências, gostos, desgostos e o que significou para
elas a participação nesta experiência de leitura literária compartilhada. Sobre as
suas expectativas iniciais em relação às Conversações, as professoras revelaram:
- Espero trabalhar belos textos (ANDREIA, Conversações, 2019)
- Pensei que iria ser um clube de leitura, pra conhecer novos
exemplares e realizar trocas com os pares (CAROLINE, Conversações,
2019).
- Pela temática apresentada já esperava um contato com a poesia.
Como se tratava de uma proposta nova no contexto não criei
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expectativas e procurei ficar aberta à proposta (ELIANE, Conversações,
2019).
- Sabia que seria, pra mim, algo proveitoso, positivo (JAQUELINE,
Conversações, 2019).
- Conhecer os autores e enriquecer o trabalho de sala de aula
(MARGARETE, Conversações, 2019).
- Momentos prazerosos de compartilhamento sobre determinadas
leituras (RENATA, Conversações, 2019).
- Inicialmente eu pensei que seria apenas mais um curso de formação,
em que teríamos ideias pra trabalhar com os alunos em sala (SONIA,
Conversações, 2019).
-Inicialmente pensei em encontrar pares para dividir leituras, porque
hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para o celular (TEREZA,
Conversações, 2019).
- Esperava que fosse somente um curso relacionado à leitura (TANIA,
Conversações, 2019).

Como é possível observar nas respostas destacadas, as professoras
inicialmente estavam voltadas para a expectativa de mais uma proposta
formativa. A maioria das docentes sinalizou a ideia primária de um curso em
que a poesia seria trabalhada, burilada como uma matéria de Conversação,
parafraseando dizeres Barrenses. Nos escritos que elas me enviaram, ficou
evidente que a expectativa inicial foi superada.
Sabe-se que ler Literatura não transforma o mundo. No entanto, creio
que tal prática, se largamente fomentada, pode (re)humanizar as pessoas, pois,
sem acesso à educação, à linguagem poética, às relações humanas, à arte, não se
pode materializar a capacidade de inventar, criar, imaginar, construir e até
mesmo encorajar. Insurge uma espécie de “cura” e retorno ao que nos é mais
humano dentro do campo educacional. É na direção de Rooth (2014) que penso
a coragem, especialmente a coragem que é demandada para construção de
outros modos de formação docente, uma coragem divergente:
Às vezes coragem significa abrir mão de sua vida por algo maior do
que você ou por outra pessoa.
Às vezes significa abrir mão de tudo que você conhece, ou de todos
que jamais amou, por algo maior. Mas, às vezes não.
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Às vezes significa apenas encarar sua dor e o trabalho árduo do dia-adia e caminhar devagar em direção a uma vida melhor (ROOTH,
2014, p. 502).

Sobre os momentos mais prazerosos e desprazerosos vivenciados ao
longo das Conversações, as professoras apontaram caminhos igualmente
divergentes:
O que mais gostei foi da visita dos poetas. Não houve nada que eu
não tenha gostado (ANDREIA, Conversações, 2019).
O que mais gostei foi da oportunidade de rememorar a minha
infância, com as rodas de conversa que eu tinha com meus familiares,
e adolescência, a partir dos textos lidos. Queria mais tempo para as
Conversações (CAROLINE, Conversações, 2019).
Gostei do contato com uma poesia que dialoga com o contexto de
atuação trazendo a realidade objetiva e mostrando que há espaço para
este tipo de texto em um contexto endurecido pelas vicissitudes a que
são submetidos os sujeitos. Não gostei tanto do tempo, certamente
haveriam ampliações interessantes com um pouco mais de tempo
(ELIANE, Conversações, 2019).
Gostei demais das experiências vividas com as colegas. Não lembro de
não ter gostado de algo (JAQUELINE, Conversações, 2019).
Gostei muito de conhecer as poesias e das vivências com os autores.
Queria mais tempo para as Conversações (MARGARETE,
Conversações, 2019).
A troca de memórias. Conhecemos melhor umas as outras. Não gostei
da duração que foi menor do que a minha expectativa (RENATA,
Conversações, 2019).
O que mais gostei foi da dinâmica das Conversações, pois sempre
líamos algo diferente (SONIA, Conversações, 2019).
O que mais gostei foi dos convidados e as discussões sobre literatura.
Não lembro de não ter gostado de algo. (TANIA, Conversações, 2019).
O que mais gostei foi das trocas de experiências durante as leituras
compartilhadas... sempre falávamos de nós após as leituras. Queria
mais tempo (TEREZA, Conversações, 2019).

A maioria das professoras sinalizou algumas convergências quando
questionadas sobre fatores prazerosos e desprazerosos vivenciados nas
Conversações: fatos como a partilha das leituras, a experiência coletiva
vivenciada, e a visita dos autores convidados (Michel Yakini e Hamilton
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Borges) aparecem como prazerosos, enquanto o tempo de duração das
Conversações aparece como fator de desprazer56 .
As avaliações em relação aos autores utilizados nas Conversações foram
totalmente positivas, para todas as nove professoras. Todas sinalizaram que não
conheciam os autores Michel Yakini e Hamilton Borges. Três, das nove
professoras, informaram que conheciam alguns poemas de Manoel de Barros.
Sobre a possibilidade de mais movimentos leitores como o que foi vivenciado,
elas discorreram:
Sim, quero mais iniciativas dessas, mas agora com mais poetas que
tratem da população negra (ANDREIA, Conversações, 2019).
A iniciativa foi empolgante, estimulante e desafiadora... precisamos
de outras! Sugiro que trabalhemos com Pedro Block (tem publicações
sobre adolescentes e conflitos), Gabriel Garcia Marques (histórias do
cotidiano) e algum outro que trabalhe com o empoderamento
feminino (CAROL, Conversações, 2019).
Em relação aos autores, em vez de nomes considero mais importantes
as temáticas, pois aquelas que dialogam com a história de vida dos
estudantes são elementos potencializadores para a reflexão e leitura
crítica da realidade em que estão imersos, podendo contribuir para as
rupturas que precisam fazer na busca pela superação da sua realidade
(ELIANE, Conversações, 2019).
Sim, com Clarice Lispector (JAQUELINE, Conversações, 2019).
Sim. Sugiro novos trabalhos com Carolina Maria de Jesus, Elisa
Lucinda, Conceição Evaristo (MARGARETE, Conversações, 2019).
Sim, que mais movimentos assim aconteçam; acredito que os
próximos podem ter uma mistura entre clássicos e autores modernos;
seria a melhor escolha (RENATA, Conversações, 2019).
Sim, queria que incluísse os autores: Alfredo Boulos, Sonia Barros e
Edson Gabriel Garcia (SONIA, Conversações, 2019).
Sim, com todos os autores possíveis (TANIA, Conversações, 2019).
Sim, precisamos de mais iniciativas assim! Sugiro mais espaço pra
autores contemporâneos que falam de outras coisas, como Daniel
Galera, Antonio Xerxeneski, Chico Mattoso e Luisa Geisler (TEREZA,
Conversações, 2019).

O tempo foi apontado como fator de descontentamento porque não foi fixo; precisamos
oscilar a duração das Conversações (uma hora por encontro, semanal ou quinzenal) de acordo
com a dinâmica escolar e o calendário de eventos da unidade naquele mês; isso ocorreu durante
quase todo o período das Conversações (oito meses e meio).
56
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De forma bastante convergente, o grupo sinalizou a necessidade de mais
experiências de leitura partilhadas. Esses depoimentos me levaram a crer que é
preciso repensar e questionar os momentos de formação docente, especialmente
os que tem como público-alvo os professores que atuam no socioeducativo,
sendo a Literatura uma potente aliada. Evoco as palavras de Llosa (2004, p.387)
novamente: “toda boa Literatura é um questionamento radical do mundo em
que vivemos; ela é o alimento de espíritos indóceis e propagadora da
inconformidade”.
Defendo aqui também o potencial formativo da Literatura, pois ao
mesmo tempo em que coloca o sujeito em contato com um forte quadro de
crítica social - promovendo relações com um momento histórico e cultural
contemporâneo - suscita inquietudes existenciais e formativas (MEIRELES,
2019), que movem para novos modos de construir a docência.
O que penso diante da trajetória construída nesta tese? Que é possível
propiciar uma formação docente que, a partir da experiência literária
partilhada, busque reaver o aspecto humanizante e humanizador da educação,
o que pode se constituir em uma significativa divergência, em termos
formativos.
Proponho que outros espaços formativos, tais como o que construímos
durante as Conversações, deem passagem para atos reflexivos, formativos e de
potencialidades múltiplas, fazendo do movimento formativo uma contínua
interrogação para o sujeito professor, de modo a propiciar reflexões e
reverberações em suas práticas dentro das salas de aula.
Compreendo que a formação docente deve passar pelo desenvolvimento
de

experiências

de

reflexão

sobre

si,

configurando-se

em

eventos

potencializadores do exercício de valores, visto que o ensino e a própria relação
pedagógica são empreendimentos éticos, manifestam-se pelos modos como os
professores se relacionam com o conhecimento e com os outros. Aposto na
direção que aponta a relação entre professores e alunos como uma relação
potencialmente dialógica.
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Portanto, torna-se

importante

compreender

trajetórias, processos,

percursos, movimentos e sentidos do processo de formação; significa pensar o
processo de formação do sujeito-professor e a produção de si mesmo (ROSEK,
2013). Defendo (e confirmo isso com essa pesquisa) que ler Literatura pode
transformar o ser humano, propiciando um conhecimento de si mesmo,
tornando-o mais consciente de suas alteridades, da sua história pessoal e do
quanto isso potencializa e coopera para as histórias coletivas.
Ademais, a leitura literária compartilhada comparece como uma
experiência de formação divergente, capaz de promover diferentes sentimentos
e reflexões sobre o contexto social e a educação contemporânea. No caso dos
professores, é possível que se encham de utopias e ousem acreditar que ainda
são agentes de transformação do mundo em que vivem, construindo práticas
divergentes e humanizadoras.
Assim, um horizonte possível se anuncia - uma educação ao jeito do
poeta insurgente57: para além dos trilhos e grades... feito “água que corre entre
pedras: liberdade caça jeito”.

57

Manoel de Barros

209

REFERÊNCIAS:
ABREU, Márcia. (Org.) Leitura, história e história da leitura. Campinas, SP:
Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: Fapesp, 1999.
ALBERTUNI, Patrícia Shalana; STENGEL, Marcia. Maternidade e novos modos
de vida para a mulher contemporânea. In: Psicologia em Revista, Belo
Horizonte, v. 22, n. 3, p. 709-728, dez. 2016.
ALMEIDA, Carla Verônica Albuquerque. A professora nos entremuros do
cárcere. Tese (Doutorado em Educação e Contemporaneidade). Universidade
do Estado da Bahia/UNEB, 2014. 214 p.
AMARILHA, Marly. Alice que não foi ao país das maravilhas: a leitura crítica
na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
AMADO, João (coord). Manual de Investigação Qualitativa. 2. ed. Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014.
BARBOSA, Luiz Henrique. Palavras do chão: um olhar sobre a linguagem
adâmica em Manoel de Barros. São Paulo: Annablume/Belo Horizonte:
FUMEC, 2003.
BARROS, Manoel de. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record, 1996.
_______. Deslimites da poesia. Entrevista a Pedro Maciel. In: Jornal do Brasil.
Rio de Janeiro, 17.10.2000.
______. Memórias inventadas: a segunda infância. São Paulo: Planeta, 2006.
______. Gramática expositiva do chão: poesia quase toda. 2. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1992.
______. Obra completa. Biblioteca Manoel de Barros (coleção). São Paulo: Leya,
2013.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2010.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. São
Paulo: Editora Zahar, 2001.
_______________. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1999.
BAYARD, Pierre. Como falar dos livros que não lemos? Trad. Rejane
Janowitzer. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.

210

BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Organização,
apresentação e notas de Jeane Marie Gagnebin. Tradução Suzana Kampff Lages
e Ernani Chaves. São Paulo: Editora 34, 2013.
______________. O narrador. In: Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre
Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas. Volume I. 5. Ed. Tradução
de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1993.
BESNOSIK, Maria Helena da Rocha. Encontros de leitura: uma experiência
partilhada com professores de zona rural da Bahia. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo. Pós-Graduação em Educação. São Paulo, 2002.
__________. Experiências de leitura: o lugar da literatura. In: LIMA, Elizabeth
Gonzaga de (org. et.al). Leitura e literatura do centro às margens: entre vozes,
livros e redes. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8069, de 13 de
julho de 1990.
_______. Parecer CNE/CEB. Diretrizes Nacionais para Educação Escolar de
Jovens e Adolescentes em atendimento socioeducativo. Brasília: 2015.
_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui% C3% A7
ao.htm. Acesso em 31/07/2018, Às 21:40h.
_______. Resolução nº3, de 13/05/16- Define Diretrizes Nacionais para o
atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas. Acesso em 07/07/2020 às 20:00h.
BERNARDI, Clacir José; CASTILHO, Maria Augusta de. A religiosidade como
elemento do desenvolvimento humano. In: Revista Interações. Campo Grande,
MS, v. 17, n. 4, p. 745-756, out./dez. 2016.
BRANDILEONE, Ana Paula Franco Nobile. Literatura brasileira
contemporânea: caminhos diversos. In: BRANDILEONE, Ana Paula Franco
Nobile; OLIVEIRA, Vanderléia da Silva (orgs.). Desafios contemporâneos: a
escrita do agora. São Paulo: Annablume, 2013.
BORGES, Hamilton Santos. Teoria Geral do Fracasso. Editora: Quilombo Xis/
Reaja. 1ª edição. Salvador, 2012.

211

CALIMAN, Geraldo. Pedagogia social de rua: entre acolhida e formação. In:
SOUZA NETO, J. C.; NASCIMENTO, M. L. (Orgs.). Infância: violência,
instituições e políticas públicas. São Paulo: Expressão e Arte, 2006. p. 167-178.
________________. Pedagogia Social: seu potencial crítico e transformador. In:
Revista de Ciências da Educação. UNISAL - Americana/SP - Ano XII - Nº 23 2º Semestre/2010.
CANCLINI, Nestor Garcia. Leitores, espectadores e internautas. Tradução Ana
Goldberger. São Paulo: Iluminuras, 2008.
CANDIDO, Antonio. A Literatura e a formação do homem. Revista Ciência e
Cultura, Campinas, n. 24, p. 803-809, set.1972.
__________________. Formação da Literatura Brasileira. Belo Horizonte: Ed
Itatiaia, 1993. Vol I.
_______________. O direito à Literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários
escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul / São Paulo: Duas Cidades, 2004.
___________. Literatura e sociedade. 8. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000
Publifolha, 2000. (Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro).
___________ . O direito à Literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos.
Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul / São Paulo: Duas Cidades, 2004.
CAROS AMIGOS (suplemento literário). Literatura marginal: a cultura da
periferia – Ato I. (coord. e apresentação Ferréz). São Paulo, ago. 2001.
CAROS AMIGOS (suplemento literário). Literatura marginal: a cultura da
periferia – Ato II. (coord. e apresentação Ferréz). São Paulo, jun.2002.
CAROS AMIGOS (suplemento literário). Literatura marginal: a cultura da
periferia – Ato III. (coord. e apresentação Ferréz). São Paulo, abr.2004.
CHAMBERS, Adain. Dime: Los niños, la lectura y la conversación. Traducción
de Ana Tamarit Amieva. México: FCE, 2007.
__________. Conversaciones. Traducción de Ana Tamarit Amieva. México:
FCE, 2008.
CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade,
1996.
__________. A aventura do livro do leitor ao navegador: conversações com

212

Jean Lebrun. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Editora
UNESP, 1998.
CHARTIER, Roger. Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade,
2001.
________________. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo:
Editora UNESP, 2004.
_____________________. Os desafios da escrita. São Paulo: Ed. UNESP, 2002.
______________________. CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (Org.).
História da leitura no mundo ocidental. São Paulo: Ática, 2002.
_____________________. Práticas de leitura. Trad. Cristiane Nascimento.
Introdução de Alcir Pécora. 5ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.
_____________________. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São
Paulo: Editora UNESP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.
______________________. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na
Europa entre os séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1994.
COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê? Trad. Laura Tadei Brandini.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
__________________. O demônio da teoria: literatura e senso comum. 2ª Ed.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
CORDEIRO, Verbena Maria Rocha. Itinerários de leitura: o processo
recepcional de Memórias póstumas de Brás Cubas. Porto Alegre: PUC, 2003.
Tese (Doutorado em Teoria da Literatura). Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
CORDEIRO, Verbena Maria Rocha. De caso com a leitura. Letras de Hoje, Porto
Alegre, v. 43, n. 2, p. 75-78, abr./jun. 2008.
___________. Manoel de Barros: um inventor de si mesmo. In: DIAS, C.M.S;
SOBRAL, Cleuza Maria. Temporalidades: imaginário, cultura e invenção de si.
Porto Alegre, EDIPUCRS; Natal, EDUFRN; Salvador: EDUNEB, 2012, p. 27- 44.
COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo:
Contexto, 2014.
_______________. COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São
Paulo: Contexto, 2006.

213

DALCASTAGNÉ, Regina (Org). Vozes nas sombras: representação e
legitimidade na narrativa contemporânea. In: Ver e imaginar o outro:
alteridade, desigualdade, violência na literatura brasileira contemporânea.
Vinhedo/ SP: Horizonte, 2008.
________________________________. Literatura brasileira contemporânea: um
território contestado. Vinhedo, Editora Horizonte / Rio de Janeiro: Editora da
UERJ, 2012.
ECO, Humberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia
das Letras, 1994.
_____________. Sobre algumas funções da literatura. In: Sobre a literatura. Rio
de Janeiro: Record, 2003.
ELIADE, Mircea. Mefistófeles e o Andrógino: comportamentos religiosos e
valores espirituais não-europeus. São Paulo: Martins Fontes. 1999.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II. Complementos e Índice. 2. ed.
Petrópolis: Vozes, 2002.
_________________. Verdade e método I: traços fundamentais de uma
hermenêutica filosófica. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.
GOMES, Raimundo Wagner Gonçalves de Medeiros. A questão do nada em
Heidegger e Sartre. In: Revista Kínesis, Vol. II, n° 04, Dezembro-2010, p. 259271.
HÉBRARD, Jean. O autodidatismo exemplar. Como Valentin Jamerey-Duval
aprendeu a ler? In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. Trad.
Cristiane Nascimento. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.
ISER, Wolfgang. O fictício e o Imaginário. In: Teoria da ficção: indagações a
obra de Wolfgang Iser / ROCHA, João Cezar de Castro (Org.). Tradução,
Bluma Waddington Vilar, João Cezar de Castro Rocha. Rio de Janeiro: Editora
UERJ, 1999.
JAUSS. Hans Robert. O texto poético na mudança de horizonte de leitura. In.
LIMA, Luiz Costa (seleção, introdução e revisão técnica). Teoria da literatura
em suas fontes. Volume 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
__________________. A Estética da Recepção. In: LIMA, L.C. (Org). A leitura e o
leitor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas: Pontes, 2008.

214

LIMA, Elizabeth Gonzaga de. Da literatura à moda antiga à literatura digital:
“isto matará aquilo”? In: LIMA, GONÇALVES, CORDEIRO (Org). Leitura e
Literatura do centro às margens: entre vozes, livros e redes. Campinas/SP:
Pontes Editores, 2016.
_____________________. Geração blogueira: a literatura na web. In: CORDEIRO,
Verbena Maria Rocha; LIMA, Elizabeth Gonzaga de (org). Modos de ler:
oralidades, escritas e mídias. Curitiba: Arte & Letra, 2014.
LIMA, Rita de Cássia Brêda Mascarenhas. Nas malhas da leitura: perfil leitor e
práticas culturais de leitura de professores e professoras rurais da comunidade
de Arrodeador, Jaborandi, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade do
Estado da Bahia. PPGEDUC. Salvador: 2008.
LINO, Michele Vilaça. A contemporaneidade e seu impacto nas relações
familiares. Revista IGT na Rede, v.6, nº 10, 2009, p. 2-13.
LLOSSA, Mario Vargas. A verdade das mentiras. Tradução: Cordelia
Magalhães. São Paulo: Arx, 2004.
MACHADO, R. H. B. Vozes e silêncios de meninos de rua: o que os meninos
de rua pensam sobre nossas instituições. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Trad. Pedro Maia Soares. 2. ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
_________________. Uma história de leitura. São Paulo: Companhia das letras,
2011.
_______________. O leitor como metáfora: o viajante, a torre e a traça. Trad.
José Geraldo Couto. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2017.
MEIRELES, Maximiano Martins de. O ser-tão sensível: experiência literária e
sensibilidade na reinvenção do leitor-professor. Salvador: UNEB, 2019. Tese
(Doutorado em Educação e Contemporaneidade). Universidade do Estado da
Bahia, UNEB, 2019.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e
criatividade. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
MORAES, Cândida Andrade de. Por uma pedagogia social: práticas
pedagógicas em escolas para jovens em privação de liberdade. Dissertação de

215

Mestrado. Universidade do Estado da Bahia. Faculdade de Educação. Programa
de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Salvador, 2011.
MORAES, Ana Alcídia de A. Histórias de leitura em narrativas de professoras:
uma alternativa de formação. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas,
2000.
________________________. Histórias de leitura em narrativas de professoras:
uma alternativa de formação. In: SILVA, Lílian Lopes Martin da (Org.). Entre
leitores: alunos, professores. Campinas, São Paulo: Komedi: Arte Escrita, 2001,
p.165-245.
MORENO, Luciana Sacramento. Olhar pra dentro: a escrita preta periférica na
cidade da Bahia. In: Revista Estudos Linguísticos e Literários. n. 62, JANJUN|2018, Salvador. p. 55-66.
___________________________. Os jovens em círculos de leitura literária: uma
proposta para espaços alternativos. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): Porto Alegre, 2014.
____________________________, PASSOS, Jardelina; CHACÓN, Ricardo
Pereira. Relatos de Experiência Literária entre livros, leitura e mediação: cenas
literárias com estudantes da EJA na Escola Municipal Vivaldo Costa Lima. In:
LIMA, Elizabeth Gonzaga de. et.al (Org.). Leitura e Literatura do centro às
margens: entre vozes, livros e redes. São Paulo: Pontes, 2016, v., p. 219-236.
NÓVOA, Antonio (Org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote,
1992.
OLIVEIRA, Humberto Moacir; HANK, Bruno Curcino. Adolescer na
Contemporaneidade: uma crise dentro da crise. In: Revista Ágora. Rio de
Janeiro. v. XX n. 2 mai/ago, 2017, p. 295-310.
PAULINO, Graça. Sobre ler e saber. In: EVANGELISTA, Aracy Martins;
BRANDÃO, Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia Versiani. (Orgs.). A
escolarização da leitura literária. O jogo do livro infantil e juvenil. 2 ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2001.
_____________. Algumas especificidades da leitura literária. In: MACHADO,
Maria Zélia Versiani; PAIVA, Aparecida; MARTINS, Aracy; PAULINO, Graça.
(Orgs.). Leituras literárias: discursos transitivos. Belo Horizonte: Ceale;
Autêntica, 2005.
PENNAC, Daniel. Como um romance. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.

216

PEREIRA, Anderson Martins. Divergência, insurgência e convergência: uma
análise da trilogia Divergente sob a luz das distopias modernas e
contemporâneas. Dissertação de mestrado: Pelotas, UFPEL, 2017. 147 p.
POMPOUGNAC, Jean-Claude. Relatos de aprendizado. In: FRAISSE,
Emmanuel (org. et al). Representações e imagens da leitura. Trad. Osvaldo
Biato. São Paulo: Ática, 1997, p. 14-55.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Ed. 2. São
Paulo: Editora 34, 2009.
REYES, Alejandro. Vozes dos porões: a literatura periférica/ marginal do
Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2013.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento:
Justificando, 2017.
ROSEK, Marlene. As contribuições da Hermenêutica de Gadamer para a
formação de professores. In: Revista Educação. Porto Alegre, v. 36, n. 1, p. 115120, jan./abr. 2013
ROTH, Veronica. Divergente. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2012
[2011].
_______. Insurgente. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2013 [2012].
_______. Convergente. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2014 [2013].
RUSSO, Renato; BONFÁ, Marcelo; LOBOS, Dado Villa. Pais e filhos. Intérprete:
Renato Russo. In: RUSSO, Renato; BONFÁ, Marcelo; LOBOS, Dado Villa.
Legião Urbana. Quatro estações. São Paulo: EMI, 1989. Disco Sonoro. Lado A,
faixa 2.
SANCHES NETO, Miguel. Herdando uma biblioteca. Rio de Janeiro: Record,
2004.
SCHOLLHAMMER, Karl Erich. Ficção brasileira contemporânea. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
SCHWARZ, Roberto. Crítica da invenção. Rodapé- crítica de leitura brasileira
contemporânea. São Paulo: Nankin editora, 2004.
SILVA, Roberto da. A eficácia sócio-pedagógica da pena de privação de
liberdade. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação,
Universidade do Estado de São Paulo, São Paulo, 2001.

217

____________. Os filhos do governo. São Paulo: Ática, 1998.
_____________. As bases científicas da Educação não-formal. Pedagogia Social.
São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009.
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE/ Secretaria
Especial dos Direitos Humanos – Brasília – DF: CONANDA, 2006.
SÓ dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros. Direção:
Pedro Cezar. Produção: Pedro Cezar, Kátia Adler, Rafaela Treuffarr e Lully
Villar. Roteiro: Pedro Cezar. Depoentes: Bianca Ramoneda e outros. [S.l.]:
Artezanato Eletrônico, Vite Produções, Sarapuí Produções Artísticas, 2009.
SOARES, Mei Hua. A literatura marginal-periférica na escola. Dissertação de
Mestrado. São Paulo: FEUSP, 2008. 156 p.
______________, REZENDE, Neide Luzia. Literatura marginal-periférica e
educação literária: a leitura e a escrita para além do cânone. Revista
Interdisciplinar. Ano VI, V.13, jan-jun de 2011, p. 109-119.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2003.
TARDELI, Gláucia Maria P. Histórias de leitura de professores: as diferentes
maneiras de ler. In: SILVA, Lílian Lopes Martin da (Org.). Entre Leitores:
Alunos, Professores. Campinas, São Paulo: Komedi: Arte Escrita, 2001, p. 247265.
TODOROV, Tzvetan. Literatura em perigo. Trad. Caio Meira. 2. ed. Rio de
Janeiro: DIFEL, 2009.
__________. Em face do extremo. Trad. Egon de Oliveira Rangel e Enid Abreu
Dobránszky. Campinas, SP: Papirus, 1995. (Coleção Travessia do século)
WALDMAN, Berta. Poesia ao rés do chão. In: BARROS, Manoel de. Gramática
expositiva do chão: poesia quase toda. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1992.
YAKINI, Michel. A cor de um verso. São Paulo: ECDE, 2015.
YUNES, Eliana; OSWALD, Maria Luiza (Orgs.). A experiência da leitura. São
Paulo: Loyola, 2003.

218

ANEXOS

ANEXO 1_ TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO_
TCLE
ESTA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES

HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO NO 466/12 OU 510/16 DO CONSELHO NACIONAL DE
SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _________________________________________________
Sexo: F ( ) M ( )
Documento de Identidade no: ___________________________
Data de Nascimento: ____/_____/________
Endereço: _________________________________________Complemento:__________
Bairro: ___________ Cidade: _______________
CEP:_______________________
Telefones: ( )_____________________/ E-mail: ___________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1.
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Círculos de leitura, letramento
literário de professores e a poética de Manoel de Barros
2.
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Sara Menezes Reis de Azevedo
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa:
Círculos de leitura, letramento literário de professores e a poética de Manoel
de Barros, de responsabilidade da pesquisadora Sara Menezes Reis de
Azevedo, sob supervisão da professora Dra. Verbena Maria Rocha Cordeiro,
docente da Universidade do Estado da Bahia, que tem como objetivo analisar
as implicações do estudo da poética de Manoel de Barros na prática docente
dos professores da Escola Municipal Carlos Formigli, unidade de atendimento
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sócio- educativo. A realização desta pesquisa poderá trazer benefícios para a
formação dos docentes que atuam com medidas sócio- educativas, cooperando
para visibilizar os trabalhos realizados no interior de uma dessas unidades no
município de Salvador. Caso aceite o Senhor(a) será entrevistado pela
pesquisadora Sara Menezes Reis de Azevedo, e responderá a um questionário.
Devido a coleta de informações o senhor poderá se sentir constrangido ou
desconfortável por rememorar fatos desagradáveis do seu passado.
Asseguramos que, caso isso ocorra, e deseje se desligar da pesquisa, seu
direito

será

respeitado

e

imediatamente

será

providenciado

a

sua

desvinculação, sem quaisquer prejuízos. Sua participação é voluntária e não
haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua
identidade será tratada com sigilo, e portanto, o Sr(a) não será identificado, a
menos que o Sr (a) autorize a utilização de seus dados pessoais, assinando o
campo próprio abaixo do Termo. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer
momento, desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Universidade
do Estado da Bahia. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão
esclarecidas pela pesquisadora e o Sr (a) caso queira poderá entrar em contato
também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.
Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileiras o Sr (a) tem direito a
indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá
uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão
tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer
momento.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA
CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS

TELEFONES DOS
PESQUISA, PARA

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Sara Menezes Reis de Azevedo
Endereço: Programa de Pós- Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEduc/ UNEB). Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador/BA. CEP: 41150-000.
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Telefone: 71 3117-2404 (telefone do Programa) / 98769-2153 (celular da pesquisadora).
E-mail: saramre@hotmail.com.
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.
Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 e-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 Brasília-DF
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) Sara Menezes Reis de
Azevedo sobre os objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na
pesquisa, concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário,
que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos
científicos e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao
pesquisador e outra a via que a mim.
( ) Consinto que meus dados pessoais sejam utilizados nesta pesquisa.
(
) Não consinto que meus dados pessoais sejam utilizados nesta pesquisa, mas
autorizo a utilização de um pseudônimo.
( ) Não consinto que meus dados pessoais sejam utilizados nesta pesquisa.

________, ______ de _________________ de _________.

___________________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

____________________________
Assinatura do pesquisador discente
(orientando)

______________________________________
Assinatura do professor responsável
(orientador)
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ANEXO 2_ QUESTIONÁRIO SÓCIO- PROFISSIONAL
Questionário Sócio- profissional_ Professores participantes da Pesquisa
Dados Pessoais e Profissionais
Nome/ Idade
Naturalidade/ Bairro onde reside em Salvador
Escolarização
Estado civil/ filhos
Tempo de atuação docente (dentro e fora da Rede Municipal de Salvador)/ Tempo de
atuação com atendimento sócio- educativo
Já atuou como coordenador pedagógico/ gestor (a)? Se sim, por quanto tempo/ em
qual espaço?

Histórico de leitura
O que é ler para você? Você gosta de ler?
O que é ser leitor para você?
O que é Literatura para você?
Sobre quais assuntos você gosta de ler?
Quando criança, alguém costumava contar histórias/ ler livros para você?
Na infância você conviveu com materiais de leitura? Se sim, quais?
Na infância/ juventude, os momentos de leituras partilhadas eram parecidos
com o que tivemos nos nossos encontros?
Você participa de atividades culturais, tais como teatro, cinema, concertos,
festivais de música, de dança, exposições? Quais, e com que frequência?
Em sua casa, há livros, revistas, jornais, e outros suportes de leitura?
Há alguém em sua casa que o (a) estimule a ler? Quem é essa pessoa?
Você estimula alguém a ler em sua casa, ou em outros ambientes que frequenta?
Se sim, quem é essa pessoa?
Consegue mensurar quantos livros/ jornais/ revistas/ quadrinhos/ receitas você lê
por semana/ mês/ ano?
Experiência vivida nas Conversações Literárias
O que esperava encontrar nas Conversações Literárias? Quais eram suas
expectativas iniciais?
Você poderia dizer do que mais gostou nos nossos encontros semanais?
Você poderia dizer do que menos gostou nos nossos encontros semanais?
Cite algum texto/ poema que você considerou importante ler. Por quê?
Cite algum texto/ poema que você não gostou de ter lido. Por quê?
Algum dos autores lidos durantes os círculos já eram conhecidos por você?
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Você gostaria de ler mais textos de algum dos autores lidos durante os
encontros?
Você gostaria de que lêssemos mais textos/ poemas sobre quais outros
assuntos?
O que achou das atividades que desenvolvíamos antes de ler os textos literários
(brincadeiras, jogos, produções escritas, escuta de músicas)? Houve alguma
atividade que mais te marcou ou você considerou mais importante?
As Conversações Literárias atingiram suas expectativas iniciais? Justifique.
Como você avalia as nossas Conversações literárias? Como foi vivenciar essa
experiência de leitura para você?
Deseja que mais iniciativas de leitura literária partilhada aconteçam em sua
escola? Se sim, com quais autores/ leituras?

