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Palavras primeiras 

De que maneiras uma coleção de livros se aglutina a 
partir da provocação dos Desafios do Magistério? 

Recolhe dos vários significados, aquele que conserva 
a ideia da docência na Educação Básica e Superior, referen-
ciada na atitude permanentemente desafiadora a um estado 
de coisas, ânimos e condições sociais. Atuar no magistério é 
desafiador; um convite às plurais e diversas narrativas que 
delineiam uma figura: a professora, o professor.

Fratura o senso comum de que os desafios alojam-se 
externamente à educação, sendo esta frágil e impotente 
para atritar as relações entre sociedades, culturas, identi-
dades, discursos, povos e vazios. A educação, longe de ter 
“essencialmente” qualquer vontade de estabilidade, traz ao 
mundo e fabrica com ele propostas desafiadoras.

Carrega consigo o movimento temporal que lança 
ao futuro as potências do acontecimento. Forçando-nos 
a pensar nos desafios do magistério, deslocamo-nos tem-
poralmente em um misto de utopias e de resistências. O 
que se cria é um campo de forças que mantém existentes 
as vitalidades do magistério no mundo contemporâneo, 
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entrando em diálogo e/ou em combate com o jogo político 
das incertezas, da fluidez e da invisibilidade que atravessam 
a educação.

Ao pensarmos em uma coleção de livros que reúnam 
os textos apresentados e debatidos em eventos de cuja orga-
nização participa a Associação de Leitura do Brasil (ALB), 
tais como os Fóruns Desafios do Magistério, atualmente 
organizados coletivamente com a Coordenadoria Geral da 
Universidade Estadual de Campinas, com a Faculdade de 
Educação da Unicamp e com o Grupo RAC, lançamos às 
leitoras e aos leitores os sentidos de desafios e de docência 
que tais textos movimentam e provocam. Estendemos, 
portanto, a socialização e o debate das ideias, desafiando-as 
pela leitura da sua materialidade escrita. Outros sentidos 
para a aprendizagem serão instaurados.

Ao compormos com o nome do Professor Hilário 
Fracalanza o título da coleção de livros, desafiamos a 
memória e o tempo pelas vias do afeto, e homenageamos, 
amorosa e singelamente, o conteúdo vibrante, entusiasta e 
re-existente dos Desafios do Magistério que o nome, a his-
tória e a presença do Professor Hilário Fracalanza marcam 
singularmente. 

Antonio Carlos Amorim
Faculdade de Educação, Unicamp

Presidente da ALB – Associação de Leitura do Brasil
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Aproximando a pesquisa do cotidiano docente 

Colaborar com a produção de uma coleção de livros 
originária nos Fóruns Permanentes de Desafios do Magis-
tério e que presta uma homenagem ao professor Hilário 
Fracalanza nos enche de orgulho por dois motivos. Pri-
meiro, porque discutir os temas relacionados à educação 
brasileira sempre foi um dos objetivos do projeto Correio 
Escola Multimídia, que o Grupo RAC mantém desde 1992. 
Em segundo lugar, porque essa homenagem refere-se a um 
dos fundadores da Cooperativa Acorde, que, junto com 
Grupo RAC, foi o embrião dos atuais fóruns Desafios do 
Magistério. 

Os temas tratados nessa coletânea dizem respeito a 
um dos objetivos do professor Hilário: a aproximação en-
tre a pesquisa científica e cotidiano docente. O professor 
sempre defendeu, da mesma forma que o Correio Escola 
Multimídia, que de nada valem as atividades na academia, 
se elas não ressoarem nas salas de aula, numa formação mais 
crítica e continuada do professor e numa oferta de educação 
mais coerente com as necessidades do mundo moderno. Por 
isso, nada mais justo do que a coletânea receber o nome do 
professor Hilário Fracalanza. 
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Desde o início, os Desafios do Magistério fazem 
sucesso justamente por provocarem esse questionamento 
que, agora, com esta coletânea, ganha mais força ainda. Ao 
ser lançada em meio digital e impresso, certamente, além 
de atualizada, as obras facilitarão o acesso aos interessados 
pelos temas e discussões que nasceram do sonho de três 
instituições. Que, pela leitura e solidariedade, os Fóruns 
ganhem novos adeptos e novas contribuições! 

Correio Escola Multimídia
Grupo RAC
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leitura(s) sem margens

Alda Romaguera 

Tomo a expressão que apresenta o 19º Congresso de 
Leitura do Brasil: leitura(s) sem margens, e logo imagens 
se desenham em pensamentos. Aceito este convite/desafio 
e ideias escorrem por (com)portas que se abrem e fecham, 
com os textos aqui reunidos em seis mesas redondas, me 
dizendo que, ao nos debruçarmos sobre este tema se mul-
tiplicam as inúmeras possibilidades de aproximação. Como 
numa brincadeira de criança, faço associações livres com as 
três palavras enunciadas e me dedico a montar e desmontar 
perguntas: leituras sem margens de livro/caderno? Rio sem 
margens? Sem margens de erro/acerto? Leituras à margem 
de? Margem direita/esquerda? E escolho aqui ensaiar três 
movimentos com/por leitura(s) sem margens.

Primeiro movimento: Retirar da(s) leitura(s) sua 
margem direita; aquela que as situam (à) direita de deus 
pai. Dessacralizar sagradas escrituras, que se postam em 
oração (coordenada? subordinada?). “Quando chegaste 
mais velhos contavam estórias. Tudo estava no seu lugar. A 
água. O som. A luz. Na nossa harmonia”. Em que lugar? O 
da literatura que se diz; da oratura. “O texto oral. E só era 
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texto não apenas pela fala mas porque havia árvores (...). 
E era texto porque havia gesto. Texto porque havia dança. 
Texto porque havia ritual. Texto falado ouvido visto”. E 
deus pai nos diz, em oratória: “É certo que podias ter pedido 
para ouvir e ver as estórias que os mais velhos contavam 
quando chegaste! Mas não! Preferiste disparar os canhões”1. 
Podias ter lido um poema de Rilke, “O leitor”, inspirado 
no quadro de Manet; podias ter admirado um quadro de 
Chardin, “Um filósofo ocupado a ler”; podias regozijar-se 
com Clarice Lispector, em sua “Felicidade Clandestina”; 
podias visitar sua infância com Proust, “Sur la Lecture”; 
podias construir sua babélica biblioteca com Borges... Mas 
permaneceste em silêncio. 

Como ouvir e ver e falar estórias, enunciados de 
um mundo vivo, quando as palavras estão aprisionadas, à 
margem?2 

Com Deleuze e sua proposta do pensamento por 
experimentação é possível pensar outras abordagens para 
as palavras, fora do campo da representação, tornando-as 
múltiplas. Operar na vivência, na duração intensa e inten-
siva de um tempo aiônico, do infinitivo do verbo. Com este 
procedimento, transformá-las em palavras pulsantes. Em 
seus pulsares, perceber matizes e nuances de cores, sons, 
formas, que abrem possibilidades para propor movimentos, 
danças vocabulares.

Gestos que abrem espaços vazios para outras com-
posições, possibilidades de entrar pelo entre-aberto em 

1 Os trechos entre aspas são fragmentos extraídos de Eu e o outro – O invasor 
ou em poucas três linhas uma maneira de pensar o texto, de Manuel Rui. In: 
MEDINA, Cremilda de Araújo. Sonha Mamana África. São Paulo: Epopéia, 
1987, pp. 308-310.

2 Para compor este primeiro movimento recolho um trecho extraído da tese 
Vida e arte e educação e(m) criações / Alda Regina Tognini Romaguera. 
Campinas, SP: [s.n.], 2010. (p. 155-7)
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palavras, já que: “A expressão deve despedaçar as formas, 
marcar as rupturas e as ramificações novas. Estando des-
pedaçada uma forma, reconstruir o conteúdo que estará 
necessariamente em ruptura com a ordem das coisas. An-
tecipar, adiantar a matéria”3.

Segmentar sem silabar, apenas des-construir, des-
conectar o nome da coisa. Considerar a coisa em si para 
pensar em espaços, hiatos, dobras naquilo que nomeamos 
educação. Abrir fendas por entre as letras e dar-lhes uma 
chance de pulsar, mexendo-se. Provocar o soluço da língua, 
exercício de gagueira na palavra Educação, abrindo brechas 
ao pronunciar educa-du-ca-ção; caduca-ção...

Com Deleuze, des-territorializar procedimentos, 
experimentar sensações invertendo os sentidos do nomea-
do, abrindo os poros para percepções mais integrais, de 
corpo inteiro. Aproximação entre Filosofia da diferença 
e Literatura, possibilidade de dobrar/des-dobrar a teori-
zação linguística fundada em uma matriz bidimensional, 
representada pelo par palavra-coisa, na proposta de: “abrir 
as palavras”, para: “... extrair das palavras e da língua os 
enunciados que integram estratos e seus limiares” e “abrir 
as coisas”, de forma a: “... extrair das coisas visibilidades 
como construtos próprios de um estrato, provocando a 
aparição do enunciado de delinquência”4.

Enunciado de delinquência que vibra nos escritos 
poéticos de Manoel de Barros, assim: “Sei que fazer o inco-
nexo aclara as loucuras. Sou formado em desencontros. A 
sensatez me absurda. Os delírios verbais me terapeutam”5.

3 DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. Kafka, por uma literatura menor. 
Rio de Janeiro: Imago, 1977, p. 43-4.

4 ALMEIDA, Julia. Estudos deleuzeanos da linguagem. Campinas: Editora 
da Unicamp, 2003, p. 63.

5 BARROS, Manoel de. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 49.
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Se, com Manoel de Barros, “para entrar em estado 
de árvore é preciso partir de um torpor animal de lagarto 
às três horas da tarde, no mês de agosto”6, o processo de 
ser uma árvore só se completa quando os galhos nascem 
do próprio corpo, saindo da voz. Tornar-se a coisa, ser a 
coisa em seu estado mesmo. É o delírio da sintaxe, em que 
substantivos ganham qualidades inusitadas, gerando um 
sentido completamente novo, totalmente “desacostumado”.

Ao escrever apenas o rumor das palavras, sem dar-lhes 
significado, o poeta as aproxima de coisas, de objetos que 
podem ser quase tocados, assim: “Em dois anos a inércia 
e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma 
decomposição lírica até o mato sair na voz”7. Uma escrita 
que não quer ocupar o espaço vazio do devir. Uma escrita 
experimental que pratica a hiatagem e se deixa escorrer, que 
quer cortar e esvaziar, assumindo que “Cortar não é o oposto 
de escorrer (barrar), mas a condição sob a qual algo escorre, 
em outras palavras, o fluxo não escorre senão cortado”8.

Uma leitura fluxo, (des)marginalizada, de uma escrita 
jorro, experimental, produzindo delírios verbais, desacos-
tumando sentidos. Porque havia árvores e havia gestos, e 
havia dança e havia ritual no texto falado ouvido visto.

Segundo movimento: Retirar da leitura, sua margem 
esquerda num convite a “ser gauche na vida”9, margeando 
contendo (de)limitando leitura(s) que se ex-capam dos con-
textos interpretativos e trans-bordam das/pelas margens 

6 BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, 1994. 
(1ª parte, IX)

7 Idem ibidem.
8 ZOURABICHVILI, François. O vocabulário de Deleuze. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, 2004, p. 15.
9 Verso do “Poema de sete faces”. In: Alguma poesia/ Carlos Drummond de 

Andrade; posfácio Eucanaã Ferraz — 1ª  ed. — São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013.
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do papel tinta escrita libertas da atrofia de sentidos que se 
pintam e bordam em corpo inteiro num desejo nietzschia-
no10 de leitor(a) voraz e veloz de um “mundo mundo vasto 
mundo”11...

toque cheiro gosto escuta e fala 
papel tinta escrita marginália
ato de ler: verbo: legere librum lectura lectio escolha12: 
acol(h)eitura
ato de colher: recolher (es)colher das palavras, a água 
o som a luz... 
recolher fronteiras das leituras, abraçar silêncios 
a(flue)ntes
(es)colher escrileitura(s) vazantes rizomáticas cria-
tivas.
E no início?

no início era
o caos?
o verbo?
o ser?
o tempo?
o nada? 
...
no nada...

No início, nem caos nem verbo nem ser nem tempo 
nem nada que se deixe aprisionar em pensamentos onto-

10 LARROSA, Jorge. Nietzsche & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
11 Verso do Poema de sete faces. In: Alguma poesia/ Carlos Drummond de 

Andrade; posfácio Eucanaã Ferraz — 1ª ed. — São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013.

12 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa em http://www.priberam.pt/
dlpo/leitura. Consultado em 27 de maio de 2014.
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lógicos.13 Invenção, a cada passo, com Derrida14 para que 
pudesse ler e “escrever tão simplesmente, tão simplesmente, 
tão simplesmente. Sem que nada nunca chamasse atenção, 
salvo a sua unicamente, e ainda assim, apagando todos 
os traços, mesmo os mais inaparentes, os que marcam o 
tom, ou a pertença a um gênero (a carta, por exemplo, ou 
o cartão-postal), para que a língua sobretudo permaneça 
secreta à evidência, como se ela se inventasse a cada passo, e 
como se pegasse fogo imediatamente, assim que um terceiro 
colocasse os olhos nela (aliás, quando você vai aceitar que 
nós próprios queimaremos tudo isso?)”. 

Terceiro movimento: terceiras margens da leitura, 
com Pedro Gabriel e “suas ferramentas, as canetas, o chope, 
a mesa de bar”15. Guardanapos em brancura rendilhada e 
crespa recebem uma escrita endomingada, gótica, em ara-
bescos; e convidam a uma leitura tátil, errática, provocada 
pela dança de palavras que desenham sentidos outros. Cria-
ção de patchworks aleatórios, com/posições rizomáticas, 
escrileitura bailarina nos dizeres de Daniel Lins. Vias que 
se fluem em rios de palavras sinuosas hieroglíficas libertas 
que vagueiam por botecos e se ins-crevem em guardanapos 
de papel tinta excripta: uma leitura poética política.

Terceiras margens roseanas16: (i)margens de um rio 
por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. se 
permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre 

13 Trecho extraído da tese: Vida e arte e educação e(m) criações / Alda Regina 
Tognini Romaguera. Campinas, SP: [s.n.], 2010. (p. 51-2).

14 DERRIDA, Jacques. Cartão-Postal - de Sócrates a Freud e Além. São Paulo: 
Record, 2007.

15 http://www.intrinseca.com.br/eumechamoantonio/galeria.html. Acesso em 
26 de maio de 2014.

16 Para compor este terceiro movimento, recolho fragmentos do conto Terceira 
margem do rio, extraído de ROSA, Guimarães. Primeiras estórias. Rio de 
Janeiro:Nova Fronteira, 1988, p. 32.
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dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. Palavras 
que se (i)ma(r)ginam no rio, solto solitariamente desenhadas 
misturadas ambulantes aleatórias nômades (des)lo(u)cadas 
polissêmicas polifônicas em con-tato com a vida outra sina 
de existir, perto e longe. Palavras tecidas em texto de fruição17 
para que houvesse gesto dança ritual sem fazer conta do se-ir 
do viver. Palavráguas vivas, moles, líquidas, fluidas, águas 
vivas “água da palavra/água calada, pura/água da palavra/
água de rosa dura/proa da palavra/margem da palavra” 18. 
Leit-ura(s) a m(olhar)-se em rios azuis, a fluir-se nessa água 
que não para, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, 
rio a dentro — o rio.

Leit-ura(s) que se profanam vacas mulher sagrada 
dona das divinas tetas derrubando leite mal na cara dos 
caretas19. Leitura(s) na solidão absoluta nas/pelas páginas do 
livro para que hajam árvores e o rio-rio-rio, o rio — pondo 
perpétuo. Leitura(s) que se enveredam “como um cavalo 
louco para uma escrita cujo devir é o devir-pensamento-
musical da própria escrita”20. Leitura(s) que escapam das 
linhas da escrita... ex capas que (se) produzem em vãos...

Aposta nas terceiras margens da(s) leitura(s) como 
força de inscrição de sentidos outros, inventando outra 
estética, estilo e escrita nessa água que não para, de longas 
beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio.

17 BARTHES, Roland. O Prazer do Texto. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987.
18 Versos de Caetano Veloso e Milton Nascimento na música A Terceira Mar-

gem do Rio.
19 Vaca Profana. Caetano Veloso, álbum “Outras Palavras“, 1981.
20 LINS, Daniel. A escrita rizomática. http://sibila.com.br/novos-e-criticos/a-

escrita-rizomatica/5331. Acesso em 26 de maio de 2014.
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Con-textos

Este livro é uma coletânea de textos de seis diferentes 
mesas redondas que compuseram a programação do 19o 
Congresso de Leitura do Brasil (Cole), que aconteceu entre 
os dias 22 e 25 de julho de 2014 na Universidade Estadual 
de Campinas.

Sob o tema “leituras sem margens”, o 19o COLE quis 
dar vez e voz aos dizeres que habitam terceiras margens 
– palavras, sopros, sussurros, sibilos, ventanias, líquidas 
superfícies, películas-pele – que se fazem (in)visíveis, (in)
tangíveis silêncios. Desejou encontros com palavras-remo, 
palavras-tora, palavras-rio nas possibilidades de (mul)tri-
plicar margens da leitura. “A terceira margem do rio” em 
Guimarães Rosa, replicada por Caetano Veloso e Milton 
Nascimento, contagiou este evento rumo à palavra fora da 
palavra, entre as escuras duas margens, riso: o rio riu, ri, 
parvas palavras, brasa da palavra, risco da palavra, doidei-
ra... longas beiras. Afora o riso, palavra ardente, rio. Rio 
abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio. Casa da palavra ouvi, 
ouvi, ouvi a voz das águas onde o silêncio mora... Mora no 
silêncio a palavra não dita?
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Para reuni-los em uma coletânea, criamos aproxi-
mações entre os textos, adensando-os em torno de três 
linhas que derivam às (sem) margens: os livros, as imagens 
e a formação.

Essas linhas revolvem as leituras e seus modos de 
efetuação, imaginação, liberdade, contextualização, crítica 
e experimentação.

Cada texto, em suas singularidades, será, em segui-
da, apresentado por quem o escreveu com sua potência de 
argumentos, articulações e ênfases. 

Optamos por deixar que esses sentidos vazem e ex-
travazem no encontro com o corpo de quem lerá este livro.

Leitura do livro de imagem: olhar a margem para educar o 
olhar
por Marília Forgearini Nunes 

No poema Da paginação, Mário Quintana (1994) in-
dica a necessidade de amplas margens nos livros de poema 
para que os leitores infantis possam preenchê-las com seus 
desenhos. O texto de Quintana provoca-nos a refletir sobre 
a relação entre o verbal e a imagem, principalmente na li-
teratura infantil. Em relação a esse gênero, além dos textos 
verbo-visuais, há, no mercado editorial, uma publicação 
que avança por margens do campo educacional pouco ex-
ploradas, senão pelos estudos e práticas da arte: o livro de 
imagem. O preenchimento não apenas das margens, mas da 
página como um todo por imagens revela nesse livro uma 
nova organização textual e maneiras de ler, instigando um 
novo olhar. Esse novo olhar é provocado a preencher não 
margens físicas, mas as do silêncio decorrente da ausência 
do verbal. O caminho é inverso ao do poema de Quintana, 
porém não menos sensível. Ler o poema não é apenas de-
codificar o verbal e torná-lo visual por meio dos desenhos 
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deixados ao longo das margens que enquadram esse poema, 
como simploriamente podemos interpretar a poesia de 
Quintana. Da mesma maneira, ler a imagem não é apenas 
verbalizar o que se vê. Assim, este estudo apresenta uma 
leitura semiótica do livro de imagem Onda (LEE, 2008), 
demonstrando como o conteúdo discursivo das imagens 
apresentadas nesse livro revela-se na sua expressão plástica 
num diálogo não de significação direta, mas de comple-
mentaridade e enriquecimentos mútuos. A intenção dessa 
análise é demonstrar que a leitura do livro de imagem é uma 
margem da ação leitora que pode ser mais bem explorada 
visando à educação do olhar.

Molduras de Angela-Lago
por Silvana Gili 

Nas molduras de Angela-Lago o leitor encontra a 
margem, a beira, a borda. O espaço que circunda o texto ou 
a ilustração em um livro impõe limites, estabelece diferen-
ças. A margem da página é uma linha divisória que traça 
a fronteira entre o que é e o que não é parte do texto. Mas 
essa linha é também limiar, fronteira que pode, e deve, ser 
cruzada. É uma franja permeada de possibilidades de encon-
tro. O branco que comumente se encontra nas margens dos 
livros não necessariamente marca o silêncio. As margens, no 
entanto, podem também ser ornadas com o colorido que, 
muitas vezes, evoca a iluminação de manuscritos medievais. 
Entre o branco e o iluminado, toda sorte de margens pode 
ser encontrada nos livros de literatura. Desde os anos 1970, 
Angela-Lago joga com esse espaço do livro, esse espaço que 
é, ao mesmo tempo, fronteira e encontro, limiar e possibi-
lidade. Sua obra transforma as margens que circundam as 
páginas em molduras eloquentes. Mais do que marcar os 
limites da página, são elementos paratextuais que partici-
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pam da própria construção do texto. Este trabalho tem por 
objetivo determinar o papel que essas molduras exercem 
em algumas obras da autora mineira, a saber Dois Irmãos, 
conto de Wander Piroli, Cântico dos Cânticos, Cena de 
Rua e a coleção Livros Iluminados, no que diz respeito à 
sua poeticidade e intertextualidade.

Nas margens de Guimarães Rosa, a escrita pictórica provoca 
múltiplas leituras
por Maria Laura Pozzobon Spengler 

Nas margens de Guimarães Rosa, a escrita pictórica 
provoca múltiplas leituras, de tal forma que vislumbrando 
o conto como um objeto estético, pretende-se  expor uma 
leitura que, aproximada ao universo complexo de Guima-
rães Rosa, concebe sua obra como uma imensidão infinita 
de olhares, intrincada simbolicamente. Assim, para acolher 
um plano vasto de multiplicidade dos caminhos possíveis, a 
escrita pictórica do autor constrói aos olhos do leitor ima-
gens únicas, simbólicas, crepusculares, que pendem tanto 
à realidade quanto a ficção, ao inventado, ao imaginado, 
que aqui serão analisadas pela simbologia que carregam. 
O enlaçamento estético no conto roseano se dá pelo uso 
da oralidade que, transferida pictoriamente à escrita, faz 
mais do que falar sobre as personagens, nos coloca naque-
le ambiente, rico em mágica e imaginação, característica 
pungente da literatura roseana. A margem, proposta aqui 
por Guimarães Rosa, instaura um lugar, mas amplia a vi-
são do seu leitor para um entrelugar, ideia crepuscular que 
permeia a intenção da criação mental de símbolos que em 
forma de imagens contam com ele a história proposta; o 
autor costura em seus textos o desejo de se libertar de uma 
lógica racionalista e cartesiana. Desta forma, objetiva-se 
aqui vislumbrar estas imagens mentais construídas a partir 
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da escrita pictórica de Guimarães Rosa, através da possibi-
lidade de leitura dos símbolos engendrados no texto, com 
o intuito de ampliar a leitura, (re)significando-a.

Entre o comércio e os negócios espirituais: editoras e livros 
católicos
por Agueda Bernardete Bittencourt 

O texto visa compreender  o livro católico em suas 
relações com os livros laicos, com os projetos da Igreja 
Católica e do Estado brasileiro. A partir da imigração das 
congregações católicas no final do século XIX e com o esta-
belecimento da República, novos equipamentos sociais são 
importados pelas redes internacionais religiosas. Pode-se 
dizer que as principais editoras fundadas pela Igreja, no 
Brasil, resultam do esforço de congregações chegadas nesse 
período.  O projeto, a expertise, e os próprios equipamentos 
são construídos na Europa e transportados pelos religiosos 
nos primeiros anos de funcionamento do negócio do livro. 
Constituem parte de um extenso programa  para  entrada 
na modernidade como expressam os Decretos promulgados 
pelo Concílio Plenário Latino Americano, convocado por 
Leão XIII.

Uma arma, um remédio, um antídoto: representações da boa 
imprensa nas cartas pastorais do episcopado brasileiro
por Diego Omar da Silveira 

O uso da palavra impressa não apenas para veicular 
suas ideias, mas também para garantir o apoio dos fiéis ao 
incremento e circulação da Imprensa Católica, percebida 
então como a Boa Imprensa, parece ter sido um traço mar-
cante da ação pastoral do episcopado brasileiro entre o final 
do século XIX e meados do século XX. Nesse período, além 
dos muitos jornais católicos que passaram a ser impressos 
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nas paróquias e dioceses, os bispos empenharam-se também 
em incluir em seus escritos pastorais o tema da imprensa. 
Em muitos casos, a preocupação com a dissolução dos cos-
tumes e da moral católica, capitaneada aos olhos da Igreja 
pela laicização dos grandes jornais e pelos maus exemplos 
que circulavam amplamente através dos livros, redundou 
mesmo em cartas pastorais que se dedicavam inteiramente 
ao tema. Reforçando as orientações dos Pontífices Roma-
nos, os bispos, na maioria das vezes, propunham nesses 
escritos um engajamento de todos os católicos numa espé-
cie de cruzada contra a Má Imprensa, cujo objetivo (bem 
ao gosto dos ultramontanos) era minar as bases de todo 
sistema de pensamento que se opusesse à identificação do 
catolicismo como religião de todos os brasileiros e alicerce 
das instituições que sustentam a pátria. O presente capítu-
lo analisa um corpus documental que comporta algumas 
dezenas dessas cartas pastorais e busca perceber a confor-
mação de uma cultura política conservadora nas linguagens 
políticas e imaginários sociais sustentados nesses textos.

O livro “católico” e o mercado editorial brasileiro
por Guilherme Ramalho Arduini 

Entre 1922 e 1943, forma-se um mercado nacional de 
livros e um movimento católico leigo, cristalizado em torno 
de algumas instituições centrais, como a Ação Católica. A 
partir das obras de duas de suas principais lideranças – o 
leigo Alceu Amoroso Lima e o jesuíta Leonel Franca –, é 
possível compor a imagem do que seria o livro católico 
neste período. A estrutura do trabalho consiste em algumas 
considerações prévias a respeito da morfologia do mercado 
editorial no período, seguidas da análise do tipo de livro 
católico publicado nestas grandes editoras. Uma chave de 
leitura possível para tais obras é cotejá-las aos compro-
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missos e possibilidades abertos aos autores a partir de seus 
graus distintos de envolvimento com a hierarquia católica. 
Eles apresentam um caminho editorial bastante semelhan-
te: depois de uma fase experimental de Schmidt e de uma 
transição via Civilização Brasileira, ambos chegam à José 
Olympio, demonstrando o alto grau de consagração do 
livro católico mesmo em editoras sem vínculo com a Igreja.

Procedimento de distensão de si, de dissolução do Eu, da 
Forma, de proliferação e de contágio — pornographía
por Rosana Aparecida Fernandes

Os corpos não se sabem de uma vez por todas, e não 
sabem, de antemão, do que são capazes. É um grande en-
gano crer que viver é reencontrar um Eu que preexiste, e 
identificar os predicados que correspondem a esse Eu. O 
Eu designa um indivíduo, e não a multiplicidade que atra-
vessa um corpo de um lado ao outro. Não existe a Forma a 
ser aplicada sobre uma matéria inerte chamada Eu; existe, 
sim, um vasto número de formas que somente se efetuam 
em função das relações que são instauradas a cada hora do 
ano e da vida. A função toma o lugar da Forma, e as formas 
só são efetuadas em função das relações e das combinações 
efetivadas. O desafio de viver é o da invenção de si, da expe-
rimentação de si. Procedimento de distensão: um infindável 
graphar sobre si as incomensuráveis composições, conjun-
ções, relações, porneías que o mundo e a vida incitarem.

As cruzes das margens
por Giovana Scareli 

Este texto busca dialogar com Henri Bergson e  
Georges Didi-Huberman no que concerne às cruzes de 
beira de estrada, também chamadas de Santa Cruz e, por 
mim, carinhosamente de capelinha. Busco cartografar os 
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perceptos e os afectos que me atravessam e tentar compre-
ender certo fascínio que tenho por estes monumentos. O 
que essas imagens, esses símbolos exercem sobre mim? Sou 
eu que os escolho ou eles me escolhem? Neste diálogo que 
estou buscando com os autores, desejo dar vazão, trans-
bordar sentidos e sentimentos sobre este fascínio. Vejo o 
bloco de concreto, os diferentes formatos geométricos, os 
adornos, o cuidado ou o abandono, o espaço, o terreno, as 
cruzes. As capelinhas nos mostram a efemeridade da vida, 
a fragilidade do ser e o nosso destino certo.

Apocalipse Now e seus afectos: a narrativa imagética da 
guerra que transborda
por Andrea Versuti 

Este texto visa refletir sobre as possibilidades e lei-
turas trazidas pelas imagens de guerra do filme Apocalipse 
Now  de Francis Ford Coppola. Inicialmente a narrativa 
pode ser identificada como um exercício de “falseamento da 
narrativa” no sentido de criar, através da verossimilhança 
(usando como aporte Barthes), uma específica e orientada 
visão da realidade. No entanto, percebemos nas imagens 
retratadas como o “Horror” um movimento dos corpos 
que busca elementos de alteridade, mas que se apresentem 
permeados por sentimentos e sentidos diversos, tais como 
identificação, indignação, curiosidade e perplexidade. Pen-
samos a narrativa fílmica do diretor em sua potência de 
“falsear” e não apenas representar o horror da Guerra do 
Vietnã. O nosso esforço é o de mobilizar nos sujeitos cul-
turais um transbordamento dos conceitos, afectos e valores 
impostos a princípio pela narrativa imagética da guerra, no 
sentido de ir além de sua postura ideológica concreta e de 
sua mera representação.
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Infância, Cinema e Educação – pesquisas com imagens para 
leitura além das margens
por César Donizetti Pereira Leite 

A arte tem sido frequentemente apresentada como 
espaço importante nas interfaces com a educação; as dife-
rentes inserções no campo da arte e em suas conectividades 
com a educação têm possibilitado o desenvolvimento de 
uma série de trabalhos e projetos em ‘formação’ de pro-
fessor e alunos, e neste aspecto o cinema possui um lugar 
de destaque. Neste capítulo,  venho procurando relacionar 
educação e arte, e mais especificamente o cinema, como 
lócus potente de produção de sentidos e subjetividades. 
Penso que o trabalho com as imagens, com o cinema, nos 
convida a ir além de uma reflexão sobre os modos de olhar, 
ver e se afetar pela imagem; isto é, penso que há uma reflexão 
mais ampla que se torna aí necessária, pois estes modos de 
olhar, ver e se afetar implicam práticas políticas de gestão da 
vida, de controle da existência, porque criam modos de ver, 
olhar, sentir a vida e de viver a própria existência. Assim, 
pautados na imagem, na sua captura, em montagens e re-
criações de sentidos, naquilo que pode a imagem, em suas 
leituras, em seus transbordamentos, em suas margens, em 
suas fronteiras, temos por objetivo refletir possibilidades 
em torno das relações entre cinema e educação, dialogando 
com ideias de infância e de educação do olhar.

Pesquisa com crianças e imagens infantis: por uma educação 
sem margem
por Bianca dos Santos Chisté 

Este texto se apresenta como possibilidade de pensar, 
a partir de imagens produzidas por crianças, em um con-
texto de pesquisa com a infância, com a criança e com a 
educação. As produções imagéticas das crianças nos convi-
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dam a pensar em uma educação infantil, em uma educação 
à margem, em uma educação sem margem. Educação essa 
que se experimenta e se deixa experimentar com uma po-
tência criativa, inventiva, profanadora e imaginativa, por 
isso, a encontramos à margem de, fora da margem, longe 
dos espaços e tempos determinados pelos pressupostos que 
engessam, circunscrevem, delimitam, limitam e modelam 
maneiras de pensar, de agir e até mesmo de sentir. Elas (as 
crianças e as imagens) provocam e deslocam nosso olhar 
atravessando as ideias povoadas pelas noções de desenvol-
vimento infantil estabelecido por um tempo linear e pro-
cessual e nos afetando, assim, com a própria infância das 
coisas, com a nossa infância, com a nossa condição infante.

Ideias de pesquisa, quando a experiência se apresenta pela 
infância
por Luana Priscila de Oliveira 

Pesquisar com crianças nos convida a ser tocados na 
pele, a ser tocados pelos acontecimentos, nos convida, tam-
bém, a uma reflexão sobre o próprio ato de fazer pesquisa. 
Neste contexto, utilizando a experiência de uma pesquisa 
com crianças e produção de imagens, o presente texto nos 
convida um deslocamento do olhar acerca dos modos de 
pensar a pesquisa e a produção do conhecimento. Haja vista 
a dificuldade de se trabalhar com os moldes mais tradicio-
nais de se fazer pesquisa em uma pesquisa desta natureza, 
que traz dados infantis, ou melhor, dados produzidos pela 
própria infância das crianças. No caso, imagens desfocadas, 
trêmulas, atenta aos mínimos detalhes, rápidas, sem sentido, 
ou de sentidos incompreendidos, que nos revelam um outro 
mundo, um universo infantil. Fica, então, como desafio a 
proposta de nos lançarmos a experimentar o que nos é di-
ferente, o que nos é outro, e nesta perspectiva compreender 
as crianças no tocante de sujeitos de nossas pesquisas, com 
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certa abertura no olhar, principalmente para o que elas nos 
apresentam. E por assim ser, as leituras expostas no presente 
texto são tecidas em uma tentativa de não interpretar as 
imagens, mas sim pensar junto com elas, em um movimento 
de composição, apontando apenas possíveis leituras que nos 
ajudem a pensar ideias outras de pesquisa.

Em busca da consolidação da música na escola: uma análise 
do parecer e da proposta de resolução das Diretrizes 
Nacionais para a operacionalização do ensino de música na 
educação básica
por Maria Flávia Silveira Barbosa 

Neste capítulo, parte-se da análise crítica de do-
cumento, em fase de tramitação, que busca estabelecer 
diretrizes para a operacionalização do ensino musical nas 
escolas regulares. Tal documento, aprovado pela Câmara 
de Educação Básica e aguardando homologação, é resul-
tado dos esforços de diferentes grupos envolvidos com a 
música e a educação musical em nosso país. Mas, apesar de 
representar um grande avanço em termos da consolidação 
do direito de todas as crianças e jovens a uma educação 
musical de qualidade, é frágil sob alguns aspectos que se 
busca destacar. No sentido de contribuir com as discussões 
na área de educação musical, são apontados elementos – 
referencial teórico e necessidade de elaboração de diretrizes 
para a prática pedagógica musical – que poderiam ajudar a 
garantir o lugar da música na educação básica.

A música na escola: algumas questões sobre cultura e 
educação
por Jorge Luiz Schroeder  

Este texto pretende discutir uma questão que se coloca 
a partir da aprovação da Lei no 11769/2008, que obriga a 
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presença de conteúdos musicais no ensino básico brasilei-
ro. A partir de uma abordagem que toma as músicas como 
manifestações eminentemente culturais, ou seja, produções 
coletivas que elaboram seus procedimentos, compreensões e 
percepções a partir de um repertório simbólico e axiológico 
determinado e circunscrito, propõe-se uma discussão sobre 
o confronto entre a diversidade dos modos de percepção, 
concepção e produção das músicas e a unicidade nas formas 
de abordar o conhecimento produzido pelas escolas. Em 
outras palavras, pretende-se explicitar a contradição entre 
as inúmeras formas de socialização musical existentes nas 
sociedades de hoje e a exigência por uma só concepção 
unificada de música da forma escolar. Esse conflito, que 
até agora se mostrou apenas de forma tímida e pontual 
em uma ou outra situação educacional específica, embora 
esteja sendo discutido entre os pesquisadores e educado-
res musicais já há algum tempo, tende a se tornar muito 
mais forte e presente com a obrigatoriedade de conteúdos 
musicais preconizada pela lei. Tendo como base a noção 
de socialização, proposta por Berger e Luckmann (1985) 
e Setton (2012), a noção de forma escolar, proposta por 
Vincent, Lahire e Thin (2001), e a noção de campo social, 
proposta por Bourdieu (1999), pretende-se esboçar um 
cenário que ajude a deixar mais nítida uma situação com-
plexa e conflituosa que as instâncias educacionais de decisão 
devem enfrentar em pouco tempo, tanto as legais quanto 
as da prática musical.

A música na educação básica: das políticas públicas à 
realidade em sala de aula
por Silvia Cordeiro Nassif 

Este trabalho coloca em discussão as práticas musi-
cais na educação básica. Tendo como referência princípios 
mais ou menos consensuais entre alguns dos principais 
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pesquisadores da área de educação musical na atualidade, 
procura estabelecer um contraponto entre esse conheci-
mento produzido academicamente e o que vem ocorrendo 
efetivamente em sala de aula. Para isso, são apresentados 
dados de uma monografia defendida na FFCLRP/USP em 
2013, cujo foco foi investigar como a Lei no 11769/2008, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da música na educa-
ção básica, tem se traduzido na prática. Entre as nossas 
principais conclusões destaca-se o distanciamento entre as 
discussões e diretrizes acadêmicas sobre o ensino de música 
e as práticas musicais correntes nas escolas, bem como a 
consequente necessidade de formação musical – inicial e 
continuada - dos profissionais responsáveis pelos conteúdos 
musicais nesses contextos.

Andanças de uma biblioteca pública em Goiás e olhares 
lançados sobre ela
por Keila Matida de Melo 

Visualizar a biblioteca pública pelo estabelecimento 
de um lugar para ela construído é passo inicial de valoriza-
ção e reconhecimento do papel que ela assume na formação 
de leitores e na própria “construção” das cidades modernas 
ou não. Leitura margeada, ou mesmo sem margem, permite 
um revisitar o passado em que a biblioteca é ponto central 
de presença, permanência e luta. Tendo isso em vista este 
estudo apresenta um pouco do histórico de resistência de 
uma biblioteca pública – Biblioteca Municipal Zeca Batista 
– na cidade de Anápolis, Goiás. As vozes que sustentam a 
pesquisa que resultou neste texto são de leitores frequenta-
dores da biblioteca. Por eles, a biblioteca é revisitada e pro-
blemas emergem, gerando a necessidade de ainda repensar 
a constituição e o fortalecimento dos espaços formais de 
leitura no Brasil.
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Leitura literária na sala de aula: construindo critérios 
analíticos
por Micheline Madureira Lage 

Pesquisadores diversos, em especial os da área de 
Letras, vêm apontando inúmeros problemas para que a 
leitura literária se consolide como prática social. Um desses 
entraves diz respeito ao como ensinar literatura. Assim, o 
ponto nevrálgico não está no conteúdo, mas no modo como 
este é trabalhado nas escolas. Este capítulo articula concei-
tos importantes para o professor de literatura, tais como: 
leitura, leitura literária, letramento literário até se chegar à 
possibilidade de se construirem critérios norteadores para a 
escolha do livro, tendo como foco o leitor infantil. Parte-se 
de um arcabouço teórico sólido com o intuito de auxiliar 
o professor no seu grande desafio de ensinar literatura a 
partir de método(s), saindo de uma posição empírica, em 
que prevalece tentativas de acerto/erro, para uma posição  
científica.

O bibliotecário além das margens no processo de letramento 
informacional
por Andréa Pereira dos Santos

O atual contexto social nos coloca, diariamente, 
diante de questões desafiadoras que exigem respostas e 
posicionamentos. Uma destas questões se relaciona à bus-
ca, ao acesso e ao uso competentes de diferentes tipos de 
informações os quais nos possibilitem gerar respostas. O 
uso de informações competentes, por sua vez, fortalecerá 
conhecimentos já gerados ou gerarão novos conhecimentos. 
Assim, a geração de conhecimentos criativos e renovadores 
passa, necessariamente, pelo acesso e uso de informações 
de qualidade. Objetivamos apresentar o conceito de Letra-
mento Informacional, bem como o papel do bibliotecário 
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para efetivação do mesmo nos diferentes tipos de bibliote-
cas. Nossa conclusão nos leva a crer que necessitamos, em 
nossas bibliotecas – sejam elas escolares, universitárias ou 
públicas –, de bibliotecários que contribuam efetivamente 
para o Letramento informacional dos cidadãos, que vá além 
das margens!





I
Dos livros
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Leitura do livro de imagem:  
olhar a margem para educar o olhar

Marília Forgearini Nunes 

O ser humano é dotado fisicamente da capacidade 
de interagir com o mundo de diferentes maneiras. Des-
tacamos aqui a visão. Talvez, em razão de sermos capazes 
de ver o mundo que habitamos, com boa parte de seus 
detalhes, valendo-nos simplesmente de nossos olhos, é que 
temos, como um dos meios essenciais de comunicação, a 
linguagem visual com suas linhas, formas, cores, técnicas 
ocupando diferentes espaços.

Segundo Maria Acaso (2009), baseando-se na ideia 
de que, assim como vivemos em uma sociedade hiper-
consumista – um conceito defendido pelo filósofo Gilles 
Lipovetsky –, na atualidade convivemos na presença da 
imagem de maneira exacerbada: um “hiperdesenvolvimento 
da linguagem visual” (Acaso, 2009, p. 26). Essa presença 
massiva parece lógica e banal se considerarmos as nossas 
afirmações iniciais sobre nossa capacidade de ver, pois, se 
vemos, somos capazes de interagir com todos os estímulos 
que nos são apresentados. Viveriam à margem dessa inte-
ração apenas os sujeitos não dotados de visão em virtude 
de alguma alteração física. 
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No entanto, não é a quantidade de imagens o que 
qualifica o nosso olhar. A qualidade do nosso olhar revela-
se a partir de nossas experiências e da produção de sentido 
decorrente delas. Podemos simplesmente ver o mundo, 
quase mecanicamente, sem atenção, ou podemos olhá-lo 
com atenção e sensibilidade. O movimento do ver para o 
olhar pode ser mediado desde a infância. Podemos deixar 
as crianças à margem das experiências visuais, restringindo-
as ao mero e natural ver, ou podemos mediá-las para a 
sensibilidade do olhar que se permite, por vezes, apenas 
sentir, estesicamente no próprio corpo, e em outras sentir 
e significar, unindo o sensível ao inteligível. A experiência 
de “educação do olhar” torna-se, então, uma aventura que 
une cognição e sensibilidade para a produção de sentido 
(Pillar, 2003).

A intenção deste estudo é trazer à tona e colocar 
foco na experiência de educação do olhar uma vivência 
que pode ser incrementada pela escola básica a partir do 
livro literário infantil. A leitura desse gênero, já há algum 
tempo, quase duas décadas – se considerarmos o livro de 
Luís Camargo, Ilustração do livro infantil, de 1995, como 
um marco importante –, passa a ser compreendida como 
exercício leitor verbo-visual ou somente visual, dependendo 
do tipo de publicação. Mesmo assim, a leitura da imagem 
presente no livro literário infantil ainda precisa de uma ação 
mediadora mais consciente, que auxilie o desenvolvimento 
do olhar na criança leitora para esse texto visual.

Livro de imagem: ler literatura também é ler imagens

Um dos motivadores da reflexão deste estudo foi o 
poema de Mario Quintana, “Da paginação” (1994, p. 12):

Os livros de poemas devem ter margens largas e mui-
tas páginas em branco e suficientes claros nas páginas 
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impressas, para que as crianças possam enchê-los de 
desenhos – gatos, homens, aviões, casas, chaminés, 
árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, 
bois, tranças, estrelas – que passarão também a fazer 
parte dos poemas... 

Com suas palavras, o poeta alerta para uma neces-
sária liberdade na leitura. Propõe um caminho que vai do 
verbal para o visual, indica a necessidade de espaços – as 
margens largas, páginas em branco, claros – para que o ler 
seja exercício de imaginação. 

A produção literária infantil brasileira, nos últimos 
trinta anos, por diferentes razões – sociais, culturais, 
educacionais –, tem procurado, de algum modo, deixar 
essas margens mais largas para os leitores. Esse gênero, 
quando desenvolvido de maneira qualificada – fugindo da 
padronização didática ou doutrinária que caracterizava os 
primeiros textos literários infantis que, infelizmente, ainda 
se faz presente em algumas publicações –, apresenta-nos 
um texto convidativo à fruição, ao prazer, à produção de 
sentido individual e sensível.

As margens largas, convidativas à produção de sen-
tido, são deixadas tanto no verbal quanto na imagem que 
constitui o texto. Nas nossas reflexões para este estudo, 
preocupamo-nos com as margens, com “os suficientes 
claros” mencionados no poema de Quintana, deixadas em 
uma página, ou em um livro constituído apenas por ima-
gens. Nossa preocupação justifica-se principalmente pelo 
fato de que o livro literário infantil que apresenta muitas 
imagens ou o predomínio delas é normalmente considerado 
demasiado simples:

É comum ouvirmos opiniões segundo as quais as ilustra-
ções nos livros para crianças são um simples arejamento 
para o texto ou atrativo para a criança, sem mais sentido 



42

do que isso. Para muitos, se o livro tem muitas ilustrações, 
tem pouca coisa a ser lida. (Alencar, 2009, p. 27)

O fato de considerar que há pouca leitura num li-
vro de imagem está relacionado a um conceito de texto e 
leitura que se limita à linguagem verbal. O uso da palavra 
texto relacionado apenas à constituição verbal ignora a 
sensibilidade produtora de sentido decorrente de outros 
modos de expressão. A leitura, como sinônimo de deco-
dificação/interpretação somente do verbal, relega o livro 
de imagem a uma função apenas de motivação para o ler 
das crianças ainda não alfabetizadas. Sabemos, é claro, que 
essa conclusão, referente ao conceito de leitura, é bastante 
ingênua, tendo em vista a ampla discussão que há sobre 
a prática do letramento, que compreende a interação 
com livros e diversos objetos de leitura como exercícios 
essenciais para o desenvolvimento do sujeito não somente 
alfabetizado, mas também letrado (Soares, 2010; Colomer 
e Teberosky, 2003).

A ideia de letramento visual é a que defendemos e 
pretendemos explicitar aqui com base na prática leitora do 
livro de imagem. Esse conceito – letramento visual – vive 
um pouco à margem dos estudos por diferentes razões. A 
primeira delas pode ser identificada no fato de que acei-
tamos a capacidade de ver como uma ação que não exige 
esforço; consequentemente, a leitura da imagem passa a ser 
compreendida de maneira independente dos processos de 
ensino e de aprendizagem. No entanto, ler imagens não é 
uma capacidade inata para todo e qualquer ser dotado de 
visão. O sentido visual “pode ser aperfeiçoado no processo 
básico de observação, ou ampliado até converter-se num 
incomparável instrumento de comunicação humana” (Don-
dis, 2007, p. 6), desde que seja vivenciado.
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Outro motivo para a falta de estudos sobre a prática de 
leitura da imagem1 está no fato de que o termo letramento 
é pouco utilizado em detrimento de alfabetização. Alguns 
trabalhos bastante relevantes no que diz respeito à leitura 
da imagem (Dondis, 2007; Barbosa, 2010; Pillar, 1993, 2003; 
Buoro, 2003) abordam a ideia da alfabetização visual com-
preendida a partir do processo de leitura e compreensão da 
imagem como texto.

O conceito de letramento, no âmbito nacional, 
surge de maneira mais intensa relacionado à prática de 
leitura do texto verbal, sendo discutido e definido em 
obras reconhecidamente relevantes: Letramento e alfabe-
tização, escrito por Leda Tfouni e publicado em 1995; Os 
significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 
prática social da escrita, organizado por Ângela Kleiman 
também em 1995; e Letramento: um tema em três gêneros, 
de Magda Soares, publicado em 1998 (já na terceira edi-
ção em 2009). Todos esses títulos colocam em discussão 
a diferença entre alfabetização e letramento a partir da 
noção de que o primeiro conceito define o modo pelo 
qual o indivíduo adquire as capacidades necessárias para 
a leitura e a escrita, que o tornarão alfabetizado. Enquanto 
o letramento, ao contrário, está focado em observar como 
o sujeito, individual ou social, exerce, no dia a dia, o seu 
papel diante da leitura e da escrita. Para o letramento, o 
que interessa é compreender quem é e como age o sujeito 
letrado nas práticas e contextos em que está implicado. O 
foco, portanto, está na prática, na maneira como o sujeito 

1 Essa lacuna nos estudos sobre letramento visual foi identificada a partir de 
uma consulta ano Portal Capes de Teses e no Domínio Público, utilizando 
a expressão “letramento visual” como palavra-chave de dissertações e teses 
produzidas entre os anos 2000 e 2011, realizada durante a escrita da tese 
Leitura mediada do livro de imagem no ensino fundamental:letramento 
visual, interação e sentido (Nunes, 2013).
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interage discursivamente com e pela linguagem, produzin-
do sentido e compreendendo, sensível e conscientemente, 
a textualidade da imagem lida.

Além de uma clara escolha conceitual, a opção pelo 
termo letramento também está relacionada ao fato de que 
este é o termo que vem sendo utilizado em estudos sobre a 
leitura de textos que envolvem em sua constituição as di-
ferentes linguagens ou as modalidades semióticas cada vez 
mais presentes em nosso cotidiano. Diante desses textos, no 
final dos anos de 1990, surge o termo multiletramento, uma 
tradução de multiliteracy. Esse conceito, que se preocupa 
com as variadas formas de letramento existentes no novo 
milênio, é apresentado por um grupo de dez pesquisadores 
conhecidos como New London Group. No Brasil, destacam-
se os trabalhos de Roxane Rojo (2009 e Rojo; Moura, 2012) 
sobre este tema e que reforçam a nossa escolha.

Assim, delimitado que nosso foco está na prática de 
letramento visual, compreendendo-a como a prática de 
leitura da imagem, de modo que ela seja entendida como 
conteúdo discursivo que se estabelece pela reciprocidade 
dos elementos de expressão, isto é, da linguagem utilizada, 
o que apresentaremos a seguir é a leitura semiótica de um 
livro de imagem. A intenção é demonstrar como o texto-
imagem desta obra produz sentido e, finalmente, como esse 
texto pode ser utilizado como objeto de prática de leitura 
da imagem; em outras palavras, como objeto de letramento 
visual e educação do olhar.

Compreender o que o texto diz e como diz: caminho 
para o letramento visual

A presença exclusiva da imagem na constituição de 
um livro literário infantil pode, como já dito anteriormente, 
tornar o livro pouco relevante como experiência de forma-
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ção do leitor. Essa avaliação vincula-se a um conceito de 
leitura limitado à linguagem verbal. Neste estudo, busca-
mos ampliar as noções de texto e leitura. Para a semiótica 
discursiva, a noção de texto não se limita a (re)conhecer a 
produção de sentido e sua apreensão apenas valendo-se dos 
enunciados gráfico ou fônico verbalmente apresentados, 
mas também volta sua atenção para os enunciados visuais 
(pinturas, fotografias, esculturas, etc.) (Greimas, 2004).

A teoria semiótica se preocupa em “examinar os pro-
cedimentos de organização textual [expressa por diferentes 
linguagens] e, ao mesmo tempo, os mecanismos enuncia-
tivos de produção e recepção do texto” (Barros, 2005, p. 
12). Nossa atenção, aqui, volta-se para a análise da organi-
zação textual, pois as imagens que constituem o livro não 
são apenas uma forma de apresentar uma narrativa e seus 
elementos. A forma imagética possui sintaxe e elementos 
de expressão próprios, que precisam ser considerados na 
produção de sentido. Estar atento à reciprocidade entre a 
expressão e o conteúdo é o nosso foco, pois o que queremos 
a partir da leitura da imagem é proporcionar a educação 
do olhar. 

Tomaremos um livro de imagem para melhor com-
preender como esse texto-imagem organiza-se, e como ele 
pode ser utilizado no letramento visual do leitor infantil. 
O livro que analisaremos é Onda, de Suzy Lee, publicado 
em 2008 pela editora Cosac Naify. Essa escolha decorreu 
fatores.

Além de ser uma obra premiada, tendo recebido os 
prêmios de Melhor Livro Ilustrado 2008 pelo The New York 
Times, Melhor Livro do Ano 2008 pela Álbum Ilustrado 
Infantil da Publishers Weekly e Melhor Livro Infantil do 
Ano 2008 pela Kirkus Review, o livro oferece uma interação 
com uma imagem que, ao mesmo tempo em que é simples 
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na escolha dos elementos de expressão, revela-se muito 
rica nos efeitos de sentido emanados da sua leitura. Essa 
riqueza, no entanto, só é alcançada a partir de um olhar 
leitor atento e sensível ao modo como expressão e conteú-
do se relacionam semioticamente na constituição do todo 
textual-imagético. O olhar atento será capaz de perceber 
os efeitos de sentido decorrentes da reciprocidade entre 
elementos da expressão e do conteúdo. Assim, a leitura do 
livro de imagem deixa de ser uma prática pouco relevante 
ou simplificada demais e torna-se uma experiência rica de 
sentido e educação do olhar.

Essa qualificação da leitura pode ser  compreendida 
a partir da análise da obra selecionada. Uma leitura que 
apenas vê cada imagem presente na dupla de páginas pode 
facilmente identificar que a obra tem como personagem 
principal uma menina e que a história acontece em uma 
praia, com as ações desenrolando-se em frente ao mar. 
Porém, uma leitura com olhar mais atento poderá ampliar 
as possibilidades de sentido ao perceber como esses ele-
mentos narrativos são apresentados, porque tais elementos 
organizam-se desse modo, como eles revelam efeitos de 
sentido. As cores, formas e a ocupação do espaço, além 
de constituírem a imagem que vemos pelo modo como se 
relacionam entre si, estabelecendo formas de expressão, 
permitem ao leitor perceber efeitos de sentido que enri-
quecem a compreensão do que se lê. Esse enriquecimento 
pode ser evidenciado desde a leitura da capa.

Diante da capa, colocamo-nos em frente ao mar, 
assim como a menina apresentada em primeiro plano. Es-
tamos diante de um mar revolto, mas não agitado. Somos 
capazes de perceber uma leve brisa que sopra através do 
movimento dos cabelos e do vestido da menina. Suas per-
nas e seus braços (um na frente e outro atrás, uma perna 
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levemente dobrada, um pé que começa a se erguer do chão) 
revelam, ao mesmo tempo, movimento e incerteza. Ela dese-
ja aproximar-se do mar, mas não sabe se deve aproximar-se 
da onda que chega à praia ou se deve fugir. Em um terceiro 
plano, lemos o título escrito na cor azul com fonte cursiva. 
A cor e a forma manuscrita utilizadas na apresentação do 
vocábulo dialogam com a sinuosidade e o movimento do 
mar. Ao redor da palavra voam alguns pássaros. Um deles, 
posicionado abaixo do título, à direita e mais à frente dos 
outros, tem o seu bico voltado para baixo em direção ao mar, 
como que apontando para as ondas. O corpo do pássaro 
revela talvez o pouso, a chegada à praia, provavelmente 
acompanhado pelos outros quatro que o seguem. 

O encontro da menina com o mar é descrito ao longo 
das páginas numa organização que aproveita a constituição 
física do livro para fazer a divisão de cenários. A produ-
ção de sentido instaura-se, matericamente, no modo de 
apresentação do projeto gráfico-editorial do livro. Quan-
do fechado, apresenta um formato retangular (31x18cm, 
aproximadamente), mas ao ser aberto duplica a visão que 
temos da cena apresentada a cada página. Essa duplicação 
possibilita que tenhamos uma visão panorâmica de cada 
cena, bem como propõe a divisão topológica dos dois es-
paços centrais no desenrolar das ações narrativas: a areia e 
o mar. Tal disposição espacial remete à visão que temos da 
horizontalidade do mar e de sua amplitude.

O acesso a uma visão panorâmica dos espaços, sujeitos 
e ações é essencial nesta obra. O espaço do livro, delimitado 
por páginas e margens, é subvertido. As páginas constituem 
um espaço único, as margens não possuem delimitação. A 
divisão imagética ocorre em três espaços: céu, terra e mar.

A separação se dá pelo uso do espaço das páginas, 
de linhas, formas e cores. Uma linha fina e irregular atra-
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vessa as duas páginas na parte central, horizontalmente, 
dividindo o espaço do céu e da terra/água. A terra possui 
dois planos. No primeiro, temos a menina acompanhada 
de três pássaros. Ao fundo, atrás deles, temos pequenos 
montes, reforçando a visão horizontal da cena, bem como 
o espaço do céu. O terceiro espaço apresentado é o do mar, 
destacado pela sua constituição matérica. O uso da tinta 
confere fluidez e movimento ao mar, que mansamente 
chega à areia.

Além do uso das linhas e formas, a cor também assu-
me papel importante. O destaque está no azul que apresenta 
o mar. Um azul manchado de branco e cinza figurativiza 
o movimento espumado da água que chega à praia. As li-
nhas irregulares, em diferentes tons entre o preto e o cinza, 
delimitam a terra e o céu e mostram os sujeitos, a menina 
e os pássaros.

O céu compõe a cena; no entanto, a ação ocorre 
entre a terra e o mar. Essa oposição espacial é evidenciada 
por um elemento pouco explorado nos livros, a dobra da 
encadernação ou espinha (no jargão editorial). Terra e 
mar são separados de maneira explícita em algumas cenas, 
destacando o aspecto do encontro com o desconhecido.

O caminho da ação narrativa, porém, busca a trans-
formação do desconhecido em conhecido. Essa transfor-
mação é percebida na interação da menina com o mar. A 
menina que pertence à terra, ao longo do virar de páginas 
aproxima-se do mar, e aos poucos ultrapassa a barreira que 
existe entre eles. A barreira, ao mesmo tempo em que é 
psicológica – curiosidade, medo –, também é materializada 
pela encadernação.

Como se atravessasse um portal mágico, como se a 
terra fosse a realidade e o mar a fantasia, a menina ultrapas-
sa a barreira, rompe a dobra da encadernação. A imagem 
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brinca com essa passagem, o atravessamento da margem, 
da terra para o mundo das ondas. E, se há uma passagem 
secreta, nós leitores não podemos presenciar tudo, daí a 
brincadeira visual que se tem no momento da transição.

Como os dois espaços são um, ainda que diferentes, eu 
queria que a sensação de “entrar” no outro espaço ficasse 
clara. Dessa maneira, apenas a garota entrando à direita 
é visível na página à esquerda, e nada é visível ainda na 
página à direita: as partes do corpo ausentes podem estar 
no “entre”. (Lee, 2012, p. 51)

A passagem para a página esquerda ou, simbolica-
mente, para o espaço do mar, leva a menina a conhecê-lo. 
Da mesma maneira, nós leitores, quando interagimos com 
um livro de imagem, podemos viver experiência semelhante 
à da menina em frente ao mar. O livro de imagem pode ser 
um objeto desconhecido ou estranho ao nosso olhar leitor 
(adulto), tão acostumado à presença quase obrigatória do 
verbal na constituição do livro. Como mediadores de leitu-
ra, precisamos ultrapassar esse estranhamento, vivenciando 
a experiência de olhar o livro para podermos mediar a lei-
tura das crianças, seu olhar letrado para a imagem.

A menina vai à praia e encontra o mar, um desco-
nhecido, sente-se apreensiva, curiosa, permite-se interagir, 
apesar das consequências e, por fim, leva consigo a experiên-
cia, o conhecimento. A experiência vivida pela personagem 
aproxima-se muito da prática de leitura do livro de imagem. 
O destaque de alguns efeitos de sentido que podem emanar 
da leitura, além de permitir conhecer melhor a produção 
de sentido no livro de imagem, oferece uma metáfora para 
o letramento visual.

Reafirmamos, neste ponto final do texto, que o li-
vro de imagem pode ser um rico exercício não apenas de 
leitura literária, mas também de educação do olhar dos 
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leitores infantis. O sucesso dessa prática, porém, necessita 
de mediação. Da mesma maneira que para ler o texto li-
terário verbal o leitor precisa reconhecer a organização da 
escrita, também com a imagem um olhar atento ao modo 
de expressão resulta em uma leitura com maior riqueza na 
produção de sentido. 

A personagem do livro Onda (Lee, 2008) coloca-se 
diante do mar – um mistério, uma novidade –, entregando-
se à experiência de melhor conhecê-lo. Com essa mesma 
entrega, o leitor precisa voltar seu olhar ao livro de imagem. 

A margem, que é um elemento físico na constituição 
do livro, na obra aqui analisada oferece-nos um campo de 
reflexão. O atravessar a margem e chegar a um outro lugar, 
como ocorre com a personagem, para poder viver uma nova 
experiência, ter novos conhecimentos, é o que se quer com 
a leitura do livro de imagem. 

A literatura caracteriza-se por um jogo entre o real e 
a fantasia. O ingresso nesse jogo é, normalmente, mais fácil 
para as crianças, porém essa facilidade pode ser abafada se 
não for cultivada. Atravessar a margem que separa o real 
do imaginário pode ser estranho e difícil. O silêncio do 
texto-imagem pode causar desconforto; Suzy Lee explica 
esse desconforto da seguinte maneira:

[...] os livros de imagem dizem: “Eu vou mostrar para 
você. Apenas sinta.” Em certo sentido pode ser impres-
sionante, mas também pode ser frustrante como estar 
diante de um sábio calado. (Lee, 2012, p. 148)

Essa frustração talvez seja decorrente da nossa falta 
de habilidade em saber lidar com o silêncio necessário para 
primeiro sentir e depois elaborar esse sentimento a partir do 
que vimos. Olhar exige entrega, ultrapassar a margem para 
alcançar o (re)conhecimento daquilo que olhamos e sen-
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timos. O livro de imagem como objeto de leitura presente 
em nosso contexto cultural pode ser mais bem explorado 
para auxiliar o leitor a atravessar a margem, ampliando o 
seu campo de visão, tornando-o um sujeito visualmente 
letrado, sensível àquilo que atinge seu olhar.
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Molduras de de Angela-Lago:  
poesia e intertexto nos livros ilustrados1

Silvana Gili

Ao conjugar texto visual e texto escrito no espaço da 
obra, os livros ilustrados oferecem ao leitor uma experiên-
cia de leitura diversa daquela na qual os olhos percorrem 
a página de alto a baixo, movimentando-se ritmadamente 
da esquerda para a direita. Para ler o livro ilustrado, o olhar 
passeia por toda a página, oscilando da palavra à ilustração 
e da ilustração de volta à palavra, num ciclo hermenêutico 
que propicia uma compreensão mais profunda do texto 
a cada movimento. A importância da consideração das 
ilustrações no momento da leitura tem sido amplamente 
discutida em diversos meios, pois o livro ilustrado suscita 
questões diversas para a pesquisa, sejam elas relacionadas 
às funções que as ilustrações exercem nesses livros ou às 
suas formas de leitura.

Também a utilização de recursos metaficcionais, in-
troduzidos nos livros ilustrados através de texto escrito ou 
texto visual, tem sido analisada por pesquisadores (Silva-

1 Uma versão deste texto foi originalmente apresentada, em espanhol, como 
trabalho de conclusão no Programa de Pós-graduação em Livros e Literatura 
Infantil e Juvenil – Màster LIJ – organizado pela Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), sob a coordenação da Profa Dra Teresa Colomer. A orien-
tação do trabalho ficou a cargo da Dra Maria Cecilia Silva-Diaz.
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Diaz, 2005; Sipe e Pantaleo, 2008) desde diversas perspec-
tivas. Procura-se entender, através destas pesquisas, não 
apenas a maneira como se constitui a construção narrativa 
nos livros ilustrados metaficcionais, mas também como 
eles se relacionam com a cultura atual e como são lidos por 
leitores de diversas faixas etárias.

Gérard Genette (1998, p. 10) define títulos, capas, epí-
grafes, dedicatórias, design gráfico e ilustrações de um livro 
como elementos paratextuais. Nos livros ilustrados, todos os 
elementos – o formato, a textura, as cores, etc. – contribuem, 
de certa forma, para a construção do texto. Ainda segundo 
o autor, esses elementos influenciam a forma de recepção 
e leitura do texto e, consequentemente, os significados que 
o leitor atribui ao texto, pois são um espaço de transação, 
ou seja, permitem que o leitor negocie o sentido do texto, 
levando em conta seus elementos constitutivos, ainda que 
eles direcionem, de certa forma, a leitura. 

Lugar privilegiado de uma pragmática e de uma estraté-
gia, de uma ação sobre o público, a serviço, bem ou mal 
compreendido e acabado, de uma melhor acolhida do 
texto e de uma leitura mais pertinente – mais pertinente, 
entenda-se, aos olhos do autor e de seus aliados (Genette, 
2009, p. 10)

Neste trabalho, analisarei um aspecto específico e 
recorrente nas ilustrações da autora mineira Angela-Lago2. 

2 Natural de Belo Horizonte (MG), a autora e ilustradora Angela-Lago já 
publicou mais de trinta livros no Brasil e no exterior, além de ter ilustrado 
mais de quinze títulos de outros autores. Sua preferência são os livros infantis. 
Estudou desenho gráfico na Venezuela e na Escócia. Recebeu diversos Prêmios 
Jabuti e da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e outros 
internacionais, na França, na Espanha e na Bienal de Bratislava. Por três vezes, 
foi a candidata brasileira ao Prêmio Hans Christian Andersen de Ilustração 
do International Board on Books for Young People (IBBY). O livro Cena de 
rua (1994), incluído em uma coletânea da Abrams Press, de Nova York, foi 
selecionado entre os quinze melhores livros de imagens do mundo. 
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Os livros analisados aqui são: Dois Irmãos, conto de Wander 
Piroli (Comunicação, 1983); Cântico dos Cânticos, livro de 
imagem criado a partir do poema do Rei Salomão (Paulinas, 
1992 e Cosac Naify, 2013); e a coleção Livros Iluminados, 
composta por três volumes de obras traduzidas por Angela-
Lago – Um Livro de Horas, com poemas de Emily Dickinson 
(Scipione, 2008), O Monge e o Passarinho, conto barroco do 
P. Manoel Bernardes (Scipione, 2010) e Esboços e Fragmentos, 
poemas de Rainer Maria Rilke (Scipione, 2013). Nas ilustra-
ções de todos esses livros estão presentes molduras que atuam 
como elementos paratextuais que influenciam a forma de ler.

Segundo Perry Nodelman (1988, p. 50), as molduras 
que envolvem uma ilustração fazem com que ela pareça 
ser mais organizada. O autor afirma que “observar eventos 
através de fronteiras bem definidas implica um distancia-
mento e objetividade, pois o mundo observado através de 
molduras é separado do nosso próprio mundo, delimitado 
para nossa observação” (Nodelman, 1988, p. 50, tradução 
minha)3. O que acontece, no entanto, quando essas moldu-
ras extrapolam os seus próprios limites e estabelecem um 
jogo com o leitor? 

Gustavo Bernardo define a metaficção como sendo 
um “fenômeno estético autorreferente através do qual a 
ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou con-
tendo a si mesma.” (Bernardo, 2010, p. 9). Veremos aqui 
a maneira como Angela-Lago subverte o uso comumente 
limitador das molduras em suas ilustrações, criando para-
lelos, citações e alusões a outros textos, abalando, assim, o 
significado que convencionalmente se atribui a elas. 

3 No original, leia-se: “[…] looking at events through strictly defined 
boundaries implies detachment and objectivity, for the world we see 
through a frame is separate from our own world, marked off for us to 
look at.” (Nodelman, 1988, p. 50)
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Dois Irmãos é um conto do autor mineiro Wander Pi-
roli que inaugurou uma série de livros dirigidos ao público 
infantil, publicado nos anos 1980 pela editora Comunicação 
e intitulada Coleção Crianças de Hoje. O livro Dois Irmãos 
conta a história de dois galos que vivem em uma garagem e 
que passam o dia fazendo tudo juntos, até o dia em que um 
deles desaparece. É interessante observar que em momento 
algum do texto escrito fica claro que os dois irmãos a quem 
se refere o título são dois galos. Essa informação se oferece 
através das ilustrações que, já a partir da capa, trazem os dois 
galos marrons protagonizando diversas cenas diferentes.

O livro traz oito ilustrações além de uma vinheta que 
abre alguns dos capítulos. A ilustração da capa é repetição 
de uma das ilustrações que acompanha o texto, aquela em 
que os dois irmãos aparecem pela primeira vez. Todas as 
ilustrações são circundadas por molduras coloridas que fa-
zem mais que ornar o contorno dos desenhos. Na primeira 
delas, vê-se um carro com a porta aberta, uma parte de seu 
interior e alguns instrumentos e ferramentas ao seu lado. 
Nas duas faixas azuis que bordeiam a ilustração à direita 
e à esquerda percebem-se as penas do rabo e os pés dos 
galos, um (pé) de cada lado. É como se observássemos as 
personagens entrando na cena desde as coxias. 

Lawrence Sipe afirma que romper a moldura (breaking 
the frame) é “uma técnica que muitas vezes resulta numa 
sensação de tensão ou excitação para o leitor” (Sipe, 2001, 
p. 33, tradução minha), pois quando a ilustração emerge 
para fora da moldura é como se estivesse se esforçando para 
romper essa barreira que lhe foi imposta4, uma barreira que 

4 No original, leia-se: “Breaking the frame – where part of the illustration 
extends beyond the straight line separating it from the white space of the 
frame – is a technique that often results in a feeling of tension or excitement 
for the viewer. When an illustration breaks the frame, it is as if it is struggling 
to emerge from the restraint provided by the frame”. (Sipe, 2001, p. 33)
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pode ser interpretada como o limite entre realidade e ficção. 
Os detalhes dos galos ilustrados nas molduras dá aos leitores 
uma noção de que existe um espaço ‘fora’ da narrativa, um 
espaço que não pertence à ficção e do qual os personagens 
se afastam para dela participar. A segunda ilustração do 
livro reforça essa ideia. O texto escrito explica que os galos 
“andavam pelo passeio, entre as pessoas que iam e vinham” 
(Piroli, 1983, p. 6) e a ilustração, novamente emoldurada 
com um padrão em losangos coloridos, traz os galos bem 
ao centro, dividindo o espaço com as pernas dos outros 
passantes e com um carro ao fundo. O espaço demarcado 
pela moldura parece pequeno e os caminhantes do passeio 
escapam dele e pisam na própria moldura, extrapolando 
mais uma vez o lugar delimitado para o desenvolvimento 
da narrativa. 

A terceira e quarta ilustrações acompanham o desen-
rolar da história, mostrando a rotina dos galos em meio 
aos carros da oficina onde viviam e em cima da árvore 
onde dormiam. As molduras coloridas, nessas ilustrações, 
determinam o momento do dia em que a narrativa se dá: 
na primeira delas vê-se o sol, na segunda, a lua e as estrelas. 
Pode-se perceber também a continuidade do jogo entre os 
elementos que participam dentro e fora da cena – folhas 
das árvores, coluna de madeira e até mesmo o rabo de um 
dos galos se estendem para além do limite fixado da ilus-
tração/cena.

A quinta ilustração trata do momento em que um dos 
irmãos desaparece. O galo que ficou é retratado no centro 
da mesma, procurando pelo irmão por entre os carros. Para 
reforçar a ideia da busca, a ilustradora usou os quatro cantos 
da moldura para desenhar o rosto do galo e em cada um 
desses cantos ele está voltado para uma direção diferente. Na 
sexta ilustração, a tensão da procura pelo galo desaparecido 
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aumenta, pois vê-se o empregado da oficina de pé em cima 
de uns pneus, apoiado na moldura colorida, olhando para 
além dela com a mão direita fazendo sombra sobre os olhos. 

David Lewis afirma que a metaficção chama a aten-
ção para as convenções das construções literárias quando 
estabelece um rompimento com essas convenções5. Nesse 
sentido, todas as ilustrações de Angela-Lago para Os Dois 
Irmãos podem servir como exemplo para o processo de 
construção do texto literário já que subvertem os limites 
impostos por suas próprias molduras, extrapolando-os e 
exigindo do leitor atenção àquilo que faz parte da narrativa. 
O leitor é chamado a participar. 

A autorreferencialidade é traço marcante dos livros 
ilustrados metafictícios, pois a metaficção é precisamente 
um conjunto de artifícios utilizados na própria obra, que 
chamam a atenção do leitor para o seu caráter fictício. Este 
“conjunto de artifícios” aparece em obras literárias tão 
antigas quanto a Odisséia, de Homero, em As Aventuras 
do Fidalgo D. Quixote de la Mancha, de Cervantes, e em 
diversas obras de Machado de Assis. O termo metaficção, no 
entanto, surge pela primeira vez no século XX e é geralmen-
te associado a obras literárias modernas e pós-modernas. 
Também associadas a essa produção são as referências in-
tertextuais que integram os processos metaficcionais através 
da paródia, do pastiche, do eco, da alusão, da citação direta 
ou do paralelismo estrutural6.

Na teoria literária, a intertextualidade, em termos 
gerais, refere-se às influências que outros textos exercem 
sobre os autores no momento de criação de sua obra. As 
referências e alusões a outros textos podem estar aparentes 

5 A este respeito cf. Lewis, 1990, p. 145.
6  Cf. Bernardo, 2010, p. 42-43.



59

na obra, entremeadas no novo texto, ou podem aparecer 
como releituras e reinterpretações de textos conhecidos. 
Essas referências, no entanto, só serão reconhecidas se o 
leitor tiver conhecimento prévio dos textos a que elas se 
reportam.

Em Cântico dos Cânticos, são notórios os intertextos. 
Angela-Lago cria, nesse livro, uma versão do Cântico de Sa-
lomão em que todo o poema se declama através das imagens. 
Torna-se assim texto visual, onde as ilustrações ecoam a 
obra de M. C. Escher e seus labirintos e escadas infinitas que 
levam a todas as partes e a lugar nenhum. Os dois amantes, 
personagens, se buscam através desses labirintos num movi-
mento constante de aproximação e afastamento. Por ser um 
livro de imagens, é construído de forma que a leitura possa 
ser feita a partir de qualquer ângulo, em qualquer direção 
e sem orientação específica, conforme o desejo da autora 
de que “a leitura se construa fora de qualquer domínio” 
(Lago, 1992). Todas as páginas de Cântico dos Cânticos são 
margeadas por uma moldura de flores, uma alusão direta 
aos livros iluminados da Idade Média.

Naquela época, as ilustrações eram chamadas de 
iluminuras – trabalho específico dos especialistas nesse 
ofício, os iluminadores, cujos desenhos circundavam o texto 
escrito, enfeitavam a página com floreios e arabescos, com 
maiúsculas iniciais de formato rebuscado no início de cada 
capítulo e com pinturas de cores vivas, brilhantes, geral-
mente acompanhadas de decorações em prata ou ouro. Foi 
justamente a presença do ouro nessas ilustrações que deu 
origem ao termo iluminura. A palavra ilustrar, por sua vez, 
vem do latim illustrare e quer dizer, precisamente, iluminar, 
jogar luz. Assim, poder-se-ia dizer que a função principal 
de uma ilustração é iluminar o texto, esclarecer a palavra, 
seja através da representação do sentido ou do sentimento.  
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As molduras ao redor das ilustrações de Cântico dos 
Cânticos são bem definidas e preenchidas com um rico ema-
ranhado de vinhas e flores. As cores das molduras oscilam 
dos amarelos aos azuis e aos vermelhos (no centro do livro, 
no momento e lugar em que os amantes se encontram) e de 
volta aos azuis, sugerindo uma ideia de ciclo, de repetição. 
O tema da eternidade e da passagem do tempo é recorrente 
na obra de Angela-Lago. Por dentro das margens floreadas, 
as bordas das páginas parecem se desdobrar sobre si mes-
mas, como um livro que se folheia, recurso metaficcional 
de autorreferencialidade que chama a atenção do leitor 
sobre a materialidade do livro, mas que também sugere a 
ideia de um livro infinito. Suas ilustrações exploram a ideia 
da imagem dentro da imagem dentro da imagem, recurso 
utilizado também por outros artistas como Magritte (por 
exemplo, na foto em que pinta o quadro La Clairvoyance, 
1936) e o próprio Escher, mencionado anteriormente. As 
molduras do livro Cântico dos Cânticos parecem ser, no 
entanto, semente para um jogo metaficcional que se de-
senvolverá nas molduras de obras mais tardias, como são 
os livros da coleção Livros Iluminados da editora Scipione.

A coleção é composta por três títulos traduzidos por 
Angela-Lago. O primeiro deles, publicado em 2008, é Um 
Livro de Horas, uma seleção de 24 poemas da norte-ame-
ricana Emily Dickinson. O segundo, publicado em 2010, 
é O Monge e o Passarinho, texto do português Pe. Manoel 
Bernardes, baseado numa lenda medieval. O terceiro é Es-
boços e Fragmentos e traz poemas de Rainer Maria Rilke, 
escritos originalmente em francês. Nos três títulos, Angela-
Lago é responsável pela tradução dos textos originais. 
Essa tradução se dá por meio de texto escrito e ilustrações 
que atuam em conjunto e que dão às versões originais, 
dos séculos XVIII, XIX e XX, marcas de pertencimento à 
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contemporaneidade, assinaladas por releituras de antigos 
fazeres e pelas ambiguidades das imagens multifacetadas 
propostas por esses poemas.

Em tempos de leituras de textos digitalizados, essa 
coleção apresenta uma interessante peculiaridade: busca 
recuperar traços do antigo fazer manual dos livros, con-
centrando-se nos vários elementos físicos que constituem 
esse objeto. Em cada livro, a lombada é costurada e não 
apenas colada, a capa coberta com tecido e o papel couché 
brilhante possui boa gramatura. Esse movimento parece ser 
propositalmente contrário ao fluxo de produção editorial 
atual, marcado por suas obras eletrônicas e leitores digitais7. 
Os livros iluminados, ao contrário dos e-books, são feitos 
para serem manuseados e percebidos (lidos) em sua inte-
gridade material, através de vários sentidos. Nesses livros, 
tudo tem uma razão de ser, tudo é essencial – não apenas 
o texto escrito, mas também o formato, a textura, as cores, 
todos os elementos paratextuais, conforme conceituação 
de Genette. Por influenciarem a própria forma de ler, esses 
elementos devem ser considerados parte integrante do texto 
de qualquer gênero – seja narrativo, lírico ou dramatúrgico.

Na maior parte dos manuscritos medievais, as ilus-
trações tinham função exclusivamente ornamental. As 
iluminuras e miniaturas embelezavam ricamente os salmos, 
orações e textos religiosos dos livros de horas de patronos 
abastados. Esses livros devocionais eram bastante comuns 
durante a Idade Média, inclusive entre as classes mais 
baixas, e eram usados para guiar as orações nas horas ca-
nônicas. Apesar de conter uma seleção similar de orações 
nenhum livro de horas era exatamente como o outro. O pri-

7 Leitores digitais é o nome comumente dado aos aparelhos utilizados para 
leitura de textos digitais, i.e., kindles, kobos, tablets. As obras lidas nesses 
aparelhos são chamadas e-books ou livros eletrônicos.
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meiro livro da coleção Livros Iluminados traz uma seleção 
de poemas de Emily Dickinson e se chama, sugestivamente, 
Um Livro de Horas. Para compor a seleção, Angela-Lago 
escolheu vinte e quatro dos quase mil e oitocentos poemas 
que a poetisa escreveu.

Assim como num livro de orações medieval, Um 
Livro de Horas é ilustrado com ricas margens floreadas, de 
cores vivas e desenhos que evocam a natureza tão presente 
nos poemas de Dickinson. Ao contrário das ostentosas 
margens douradas, no entanto há leveza nos desenhos de 
Angela-Lago, assim como leves são as traduções dos poe-
mas. Veja-se, por exemplo, o poema de número 1619, que 
Angela-Lago intitulou Para a Hora da Esperança:

Not knowing when the Dawn will come,
I open every Door,
Or has it Feathers, like a Bird,
Or Billows, like a shore – 

Sem saber quando virá o amanhecer
Eu abro todas as portas.
Terá asas como um pássaro,
Ondulará como as encostas?

Angela-Lago parece ater-se às imagens lançadas pe-
los originais em inglês, traduzindo-as de forma solta, sem 
preocupar-se com equivalências precisas. Uma peculiari-
dade da versão em português reside no fato de a tradutora 
atribuir títulos aos poemas, coisa que Emily Dickinson não 
fez. Tal como nos livros de horas que traziam orações para 
cada hora canônica: matinas, laudas, vésperas, etc., assim 
Angela-Lago nomeia as suas versões. Temos, portanto, 
nesse livro, poemas Para a hora de esquecer, Para a hora 
do temor, Para a hora da promessa, e assim por diante, 
numa verdadeira celebração da poesia como instrumento 
de oração. 
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Envolvendo cada poema, as iluminuras de Angela-
Lago se assemelham a complexas filigranas de flores e caules. 
Os desenhos, muito pequenos, formam uma rede de cores 
vivas que orna e destaca o texto escrito. Pequenos retân-
gulos espalhados pelas páginas trazem fotos com imagens, 
na maior parte das vezes, da natureza: pássaros, pétalas de 
rosa, folhas secas. Tudo evoca as pinturas dos manuscritos 
medievais, seus desenhos e miniaturas iluminados. Os de-
senhos evocam também a própria arte de Emily Dickinson, 
que tinha por hábito enviar a seus correspondentes cartas 
com flores e tecidos bordados.

As ilustrações, no entanto, não foram executadas 
manualmente, como eram feitas as iluminuras original-
mente. Angela-Lago une essa atmosfera dos manuscritos 
medievais e o que eles evocam – oração, recolhimento – a 
um gesto próprio da atualidade, desenhando no compu-
tador, digitalizando as imagens que depois manipula para 
criar as ilustrações, transbordando as fronteiras dos fazeres, 
propondo uma obra que nos olha desde a perspectiva de 
muitos tempos.

Essa mistura nas formas do fazer denota a opção da 
autora pela experimentação. Não há escolha entre um (fa-
zer) ou o outro – ambos estão presentes, ao mesmo tempo. 
Há nessa combinação de elementos e estilos uma (re)criação 
das formas possibilitada pela coexistência do velho e do 
novo, do manual e do digital, coexistência essa tão própria 
da modernidade atual.  

Talvez levada por questionamentos acerca do tempo, 
acerca de tudo o que se refere ao presente ou ao passado, 
Angela-Lago faz sua tradução de O Monge e o Passarinho 
do Padre Manoel Bernardes. O Monge e o Passarinho é uma 
lenda medieval ibérica que Manoel Bernardes reescreveu 
e que foi incluída na obra Pão Partido em Pequeninos. A 
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lenda conta que um monge, durante as orações da manhã, 
questionou-se a respeito da passagem do tempo quando, 
ao recitar um salmo, chegou ao verso que dizia: “mil anos 
à vista de Deus são como o dia de ontem, que já passou.” 
O monge se perguntou como poderia ser isso, e pediu ao 
Senhor que lhe ajudasse a entender o verso. Distraiu-se com 
um passarinho que por ali passou e terminou por segui-lo 
até o bosque. Depois de um breve intervalo, retornou ao 
mosteiro, mas não reconheceu a entrada nem foi reconhe-
cido pelo porteiro que ali estava. Com a ajuda do abade, 
descobriu que mais de trezentos anos haviam-se passado 
desde que ele saíra até o seu retorno.

Também nesse livro o texto é envolto por delica-
das ilustrações que, dessa vez, aparecem dentro de três 
molduras. A primeira, circundando o texto, é repleta de 
delicados arabescos de onde brotam, delicadamente, flores 
e ramas. Uma segunda moldura marca os limites de uma 
ilustração, eco do texto (escrito ou visual) contido dentro 
da primeira moldura. Pode-se perceber ainda o que se po-
deria considerar uma terceira moldura, um passe-partout 
branco, que margeia a página e que é onde está impressa a 
sua numeração. A moldura, dentro da moldura, dentro da 
moldura parece evocar a mesma sensação de infinito, do 
tempo que passa e não passa que a própria lenda sugere ao 
leitor. Também é notável o fato de não serem centralizadas 
essas molduras na página. Angela-Lago explora ao máximo 
o espaço da página dupla e de sua margem central, fazendo 
com que a ilustração da página à esquerda seja espelho, 
apesar de não ser reflexo, da ilustração da página à direita.

Em O Monge e o Passarinho, Angela-Lago também 
lança mão de recursos que dialogam com o dentro e o fora 
do tempo da narrativa. A determinada altura, as ramas que 
brotam dos arabescos crescem para fora da moldura que 
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as contém, extrapolam limites, cruzam fronteiras e passam 
a fazer parte de todas as molduras e, assim, de todos os 
tempos. Uma escada sobe da moldura externa à moldura 
interna, atravessando limiares e dando a ideia de que não há 
um só lugar e um só tempo. A repetição sempre renovada 
dos temas das ilustrações reforça essa ideia, desdobra-se 
em sua multiplicidade.

Também se transformam em várias as ilustrações 
do livro Esboços e Fragmentos, terceiro título da coleção. 
Nessa edição bilíngue dos poemas que Rainer Maria Rilke 
escreveu em francês, as duas versões situam-se lado a lado, 
sendo que à esquerda encontra-se a versão original em 
francês e, à direita, a tradução para o português. Verso e 
recto trazem o mesmo poema com a finalidade de propor-
cionar uma leitura concomitante das duas versões. Assim, 
o olhar navega de uma língua à outra, verso a verso, poema 
a poema, abrindo inúmeras possibilidades de combinações, 
tornando cada leitura diferente da anterior.  

Uma espessa margem branca emoldura os retângulos 
cinzentos onde foi impresso cada poema e, acima dele, a 
sua respectiva ilustração. Esses retângulos que contêm tex-
to escrito e imagem visual estão posicionados lado a lado, 
empurrados para o centro de suas respectivas páginas pelas 
grossas molduras brancas, quase colando-se um no outro. 
O que os separa é apenas a margem central, a fronteira da 
costura que une todas as folhas do livro. Essa margem é 
limiar, espaço de passagem por onde transita o olhar que 
oscila de um lado ao outro, de cima para baixo e de baixo 
para cima, nesse movimento contínuo de leitura.

As ilustrações dos poemas são imagens caleidoscó-
picas como aquelas que se enxergam através do brinquedo 
infantil. Uma imagem se fragmenta em mil pedaços e a cada 
girar do tubo oferece uma nova combinação àquele que olha 
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através da lente. O que chama a atenção nas ilustrações de 
Esboços e Fragmentos é a paleta de cores composta de tons 
terrosos – cinzas, beges, marrons –, cores que evocam as 
da natureza. Os poucos detalhes em cores vivas ressaltam 
ainda mais os desenhos formados. Segundo entrevista dada 
pela autora a uma rádio de Belo Horizonte8, as ilustrações – 
que ela chama de mandalas – foram feitas a partir de fotos 
que ela tirou no em torno de sua casa, principalmente fotos 
de um muro de escola coberto de manchas e rabiscos. As 
fotos desse muro pichado e descascado foram manipuladas 
no computador, cada imagem desdobrada inúmeras vezes 
até virar uma mandala, uma outra imagem. Essas imagens 
“construídas por mãos anônimas”, ainda segundo Angela-
Lago, esses restos e ruínas fragmentados inúmeras vezes, 
se desdobram e se ressignificam, criando, nessa repetição 
infinita, a sua própria poesia.

Em O Arco e a Lira, Octavio Paz afirma que “a poe-
sia é metamorfose, mudança, operação alquímica, e por 
isso é limítrofe da magia, da religião e de outras tentativas 
para transformar o homem e fazer deste ou daquele esse 
outro que é ele mesmo” (Paz, 2012, p. 119, grifos do autor). 
Recriar imagens é um movimento de busca, é colocar em 
evidência a sua mutabilidade, a sua potência de permanente 
transformação. Como diz Giorgio Agamben (2008, p. 12):

Mesmo a Monalisa, mesmo Las Meninas podem ser vistas 
não como formas imóveis e eternas, mas como fragmen-
tos de um gesto ou de fotogramas de um filme perdido, 
somente no qual readquiririam o seu verdadeiro sentido. 
Pois em toda imagem está sempre em ação uma espécie de 
ligatio, um poder paralisante que é preciso desencantar, 
e é como se de toda história da arte se elevasse um mudo 
chamado para a liberação da imagem no gesto. 

8 Cf. Entrevista dada à Rádio da UFMG em junho de 2013, no programa 
Universo Literário. 
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As traduções dos poemas de Rilke feitas por Angela-
Lago – em imagens visuais e escritas – são também frag-
mentos de um gesto, de uma busca “por tornar visíveis esses 
meios como tais” (Agamben, 2008, p. 12). Não podem dizer 
a mesma coisa já que contém, nessa busca, a sua metamor-
fose. Ainda segundo Octavio Paz (2005, p. 50), 

a imagem não explica: convida-nos a recriá-la e, literal-
mente, a revivê-la. [...] A imagem transmuta o homem 
e converte-o por sua vez em imagem [...] E o próprio 
homem, desgarrado desde o nascer, reconcilia-se consigo 
quando se faz imagem, quando se faz outro. 

Ao contrário de Um Livro de Horas e de O Monge e o 
Passarinho, que trazem padrões ilustrados bastante com-
plexos nos desenhos das molduras em volta dos poemas, as 
margens externas (o passe-partout) de Esboços e Fragmentos 
são inteiramente brancas. Um livro iluminado com uma 
moldura branca não parece ter muito sentido, mas essa 
moldura está presente – impossível não percebê-la – e sua 
presença é marcada pela ausência. Esse branco reverbera 
por todas as páginas, e parece ser a escolha mais adequada 
para emoldurar as mandalas das ilustrações por evocar o 
silêncio9. O branco não significa ausência de sentido. “O 
próprio silêncio é povoado de signos. [...] Tudo é lingua-
gem.” (Paz, 2012, p. 28). 

As molduras que circundam as ilustrações de Angela-
Lago são repletas de signos. Não se restringem a marcar os 

9 A mandala é um símbolo religioso usado para a criação de um espaço sagrado 
e auxílio à meditação. Místicos acreditam que sua natureza simbólica pode 
ajudar no acesso a níveis progressivamente mais profundos do inconsciente 
ou, em última análise, ajudar o praticante a experimentar um sentimento 
místico de unidade com o cosmos. De forma geral, uma mandala significa 
uma representação desse cosmos; para o budismo, por exemplo, o processo 
de construir uma mandala é um método de meditação e, inclusive, indução 
ao transe. A meditação exige, além do foco, certa medida de recolhimento 
e silêncio nessa busca do homem por si mesmo.  
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limites da ilustração estabelecendo uma distância entre o 
leitor e o texto visual. Estão presentes, na verdade, como 
elementos que agregam significado ao texto. Possuem 
traços que denotam o caráter metaficcional da obra da 
autora, problematizando a relação entre a obra de ficção 
e a realidade, chamando a atenção do leitor para a natu-
reza ficcional do livro que tem em suas mãos. O espaço 
que separa o mundo ficcional do mundo ‘real’ torna-se, 
assim, espaço de encontro, fronteira difusa que permite 
um movimento fluído de leitura, um gesto de recriação e 
transformação do leitor. 
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Nas margens de Guimarães Rosa:  
a escrita pictórica que provoca múltiplas leituras

Maria Laura Pozzobon Spengler

É na literatura que as verdades se apresentam de for-
ma subjetiva e, deste modo, são instáveis e provisórias. Ao se 
estabelecer uma aproximação crítica de uma obra literária, 
deve-se pensar no encontro entre os espaços de criação: o 
lugar do texto, autorizado e sugerido pelo autor, e o espaço 
de leitura construído pelo leitor. No encontro desses espaços 
é que se encontra a consistência de toda narrativa.

Vislumbrando o conto como sendo um objeto es-
tético, pretende-se expor uma leitura que, avizinhada ao 
universo complexo de Guimarães Rosa, concebe sua obra 
como uma imensidão infinita de olhares, intrincada sim-
bolicamente. 

Guimarães Rosa, através das histórias contadas em 
cada uma de suas obras, eleva a leitura a um exercício de 
compreensão de sua poética, muitas vezes filosófica e meta-
física. Encaminhando o leitor a um universo de linguagem, 
o autor elabora sinais e pistas que o aproximam da realidade 
exposta pelo narrador através de temas simbólicos: a ima-
gem do rio, a ideia de jornada, de travessia. Dessa maneira, 
estabelecendo questionamentos sobre a condição humana, 
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uma busca de transcendência, um meio de possibilitar 
a quebra dos condicionamentos que limitam os seres ao 
cotidiano, o autor constrói em seus textos o desejo de se 
libertar de uma lógica racionalista, cartesiana, encarada 
pela sociedade como padrão e norma. É assim que Guima-
rães Rosa, pela escrita pictórica em seu conto “A Terceira 
Margem do Rio”, que compõe o livro Primeiras Estórias 
(2005), extrapola a lógica racionalista para adentrar um 
plano místico e simbólico, no qual personagens e ambientes 
assumem um contorno irreal e desconhecido.

Clarice Lispector, em seu livro A hora da estrela, já 
comunicava ao seu leitor: “Escrevo em traços vivos e ríspi-
dos de pintura” (Lispector, 1995, p. 32). Da mesma maneira, 
Guimarães Rosa brinca com os sentidos do leitor em sua 
escrita que, muito além de uma verbalidade/escrita linear, 
consegue criar uma amálgama entre o verbal e a imagem 
que ele suscita. 

A ênfase aqui é dada ao olhar que permite ao leitor 
uma aproximação significativa entre a escritura da narrativa 
e o campo imagens. Isso porque, nessa narrativa, a literatura 
extrapola as fronteiras de seu território, as margens de sua 
natureza, e põe o leitor a perambular por outros campos 
expressivos que se constituem primordialmente através 
da visão.

Um narrador de personalidade perplexa e frágil 
encontra elementos de seu cotidiano que se transformam 
em mundo desconhecido: o rio e o pai. Guimarães Rosa 
engendra uma relação entre a imagem criada mentalmente 
e o texto escrito que é tratada de modo bastante refinado 
pela escrita pictural do autor. O autor, através de metalin-
guagens, lança mão de artifícios para a leitura de elementos 
de texto que ultrapassam a palavra escrita. Seu ponto de 
vista funde-se ao mundo das personagens, e este, por sua 
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vez, supera a margem do texto escrito e chega ao leitor, que 
o completará a partir dos significados que lhe impuser. O 
texto rosiano possibilita uma aproximação da vida com a 
escrita. O texto escrito é a própria vida que se escreve.

Escrever é dispor a linguagem sob o fascínio e, por ela, 
em ela, permanecer em contato com o meio absoluto, 
onde a coisa se torna imagem, onde a imagem, de alusão 
a uma figura se converte em alusão ao que é sem figura e, 
de forma desenhada sobre a ausência torna-se presença 
informe dessa ausência, a abertura opaca e vazia sobre o 
que é quando não há mais ninguém, quando ainda não 
há ninguém. (Blanchot, 1987, p. 24)

A escrita rosiana faz surgir uma espécie de tela na qual 
a imagem vale muito mais que o significado puro e simples 
da palavra. O branco da tela a ser pintada é preenchido pela 
escrita pictórica do autor, que atravessa assim o limite do 
devaneio pela fusão da realidade que descreve e da ficção 
que faz surgir. O texto simbólico nasce a partir dos vazios 
e do silêncio criado pelo autor.

No processo de leitura da narrativa, o leitor se depara 
não apenas com as palavras que devem ser interpretadas, 
mas também com códigos não verbais e a imensa carga sim-
bólica que carregam. Esse conjunto do verbal e não-verbal 
forma um novo texto que, semelhante a uma teia, pode ser 
sutilmente desvendado. 

O conto “A Terceira Margem do Rio” apresenta a 
história de um homem, pai de uma família de três filhos, 
que de forma repentina encomenda a construção de uma 
canoa. E, com ela, passa a viver no rio. Despede-se da famí-
lia sem alguma palavra e parte, tornando-se o próprio rio. 
O pai, que vai se desfigurando pelo tempo, transforma-se 
em paisagem enquanto o filho, à margem, acompanha a 
trajetória e tenta definir os porquês da escolha do pai. A 
rotina do lugar e da família incorpora o mistério que cerca 



74

a nova vida do pai. A família se adapta à nova realidade, 
cria novas margens para o curso do cotidiano, nascimentos 
e mudanças marcam o tempo, e o tempo faz com que todos 
se calem diante do silêncio da terceira margem. 

Que simbologia poderia circundar os elementos 
que configuram a escrita pictórica de Guimarães Rosa? O 
pai, a canoa, o rio, a água que movimenta o rio, também 
o chapéu usado pelo pai, a loucura que dele toma conta, 
o vazio que se dilui no filho. Esses elementos surgem no 
texto rosiano como produtos de sua escrita pictural, criam 
imagens mentais que elevam ainda mais a presença do leitor 
imerso a narrativa. Entre tantos outros, escolhemos aqui 
alguns destes elementos para exemplificar a ideia central 
deste texto, e mostrar de que maneira a escrita pictórica de 
Guimarães amplia olhares, multiplica leituras, através de 
símbolos presentes na escrita verbal. As imagens simbólicas 
pintadas nas palavras.

Assim, para acolher um plano vasto da multiplicidade 
dos caminhos possíveis, optamos por analisar o conto atra-
vés de símbolos presentes no texto, e, para isso, elegeu-se 
como fonte de reflexão a descrição desses elementos através 
do Dicionário de Símbolos (2009) de Jean Chevalier e Alain 
Gheerbrant.

A figura do pai surge, então, como “símbolo de ge-
ração, de posse, da dominação, do valor”; o pai representa 
para o filho “toda forma de autoridade”, mitologicamente 
a simbologia do pai “se confunde a do céu”. O pai “é fonte 
de instituição; como o senhor e o céu, ele é uma imagem de 
transcendência ordenada, sábia e justa” (Chevalier, 2009, p. 
678). Percebe-se no conto que o filho vê nesse pai a repre-
sentação de uma figura de autoridade, de ensinamento sábio, 
ao atribuir aos ensinamentos do pai suas boas ações: “Foi pai 
que um dia me ensinou a fazer assim...” (Rosa, 2005, p. 80).
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“Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o 
chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras 
palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma 
recomendação” (Rosa, 2005, p. 77). Nesse momento do 
conto, percebe-se a conexão que o autor estabelece com 
os símbolos presentes em sua escrita, o chapéu, encalcado 
pelo pai, representa a “coroa” que, de acordo com Chevalier 
(2009), “é signo do poder, da soberania”. Consoante ao 
símbolo representado pelo pai, o chapéu reforça e simboliza 
também “a cabeça e o pensamento”, e ainda a necessidade 
de se “assumir uma responsabilidade” (Chevalier, 2009, p. 
232). Papel assumido pelo pai ao começar a viagem, ao se 
tornar a terceira margem o rio ele passa a ser o próprio rio.

Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, 
pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber 
justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida 
forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água 
por uns vinte ou trinta anos. (Rosa, 2005, p. 77)

A canoa, expressada por Chevalier (2009) como barca, 
é “símbolo de viagem, de uma travessia realizada seja pelos 
vivos, seja pelos mortos”, simbolicamente, “a imagem da 
barca é um símbolo de segurança, favorece a travessia da 
existência” (Chevalier, 2009, p. 122).

O pai, agora, em seu símbolo de travessia, é habitante 
da terceira margem do rio, ao se isolar na canoa entra na 
categoria de diferente. De maneira lógica, sabe-se que não 
existe uma terceira margem do rio; assim, surge a concep-
ção de uma utopia, a terceira margem é um não-lugar, ou 
um lugar para além de todos os lugares. Por ser um espaço 
irreal, é a concretização de um espaço ficcional.

Nosso pai entrou na canoa, e desamarrou, pelo remar. E 
a canoa, saiu se indo – a sombra dela por igual, feito um 
jacará, comprida longa.
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Nosso pai não voltou. Ele não tinha a nenhuma parte. Só 
executava a invenção de se permanecer naqueles espaços 
do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela 
não saltar, nunca mais. (Rosa, 2005, p. 78)

A água do rio, mostrada no conto pelo autor, revela 
um sentido simbólico como princípio de fluidez, fertilida-
de; unidade ao mesmo tempo destruidora e criadora. Para 
Chevalier (2009), a água é “fonte de vida, meio de purifi-
cação, centro de regenerescência”, “é símbolo das energias 
inconscientes”, e ainda, as águas representam “a infinidade 
de possíveis” (Chevalier, 2009, p. 15-22). “[...] o rio por aí 
se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo, de 
não se poder ver a forma da outra beira” (Rosa, 2005, p. 77).

O pai, ao adentrar a água do rio, cumpre a missão 
de ser o intérprete entre mundos, o mundo do possível e o 
mundo das infinidades de possíveis. Os possíveis, estabeleci-
dos no contato com o rio, reforçam a sua simbolização, que 
é aquela “da possibilidade universal da fluidez das formas 
[...] da fertilidade, da morte e da renovação”, “[...] o curso 
das águas é a corrente da vida e da morte” (Chevalier, 2009, 
p. 780). Guimarães Rosa apresenta a imagem da travessia 
como uma alegoria do viver.

No conto “A terceira margem do rio”, o autor traz à 
tona, de forma poética, temas como a loucura e o abandono. 
Metaforicamente, coloca o pai em um espaço escolhido de 
loucura. O pai decide que de “ordeiro, cumpridor e posi-
tivo” (Rosa, 2005, p. 77) quer passar a viver como louco. 
“[...] todos pensarem de nosso pai a razão que não queriam 
falar: doideira” (Rosa, 2005, p. 78). Para Chevalier (2009), 
o louco o é “por algum aspecto do seu comportamento, 
que escapa às normas habituais”, “o louco está fora dos 
limites da razão, fora das normas da sociedade”, “por detrás 
da palavra loucura se esconde a palavra transcendência” 
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(Chevalier, 2009, p. 559), é o louco que tudo sacrifica para 
adquirir sabedoria.

É a travessia das águas que possibilitará ao pai a 
navegação para os mundos possíveis; na terceira margem 
do rio ele se estabelece como autoridade, aquele capaz de 
transmitir e entender a mensagem de uma transcendência.

O filho ocupa dois espaços distintos, ambos marcados 
pela linguagem: o filho narrador ocupa o papel de porta 
voz dos pensamentos e sentimentos da família, até o mo-
mento em que se encontra sozinho a velar pelo pai; nesse 
momento, ele passa a ser voz dele mesmo, de seus próprios 
sentimentos e culpas.

Durante toda a narrativa, o papel do narrador se dá 
mediante o vazio que surgiu pelo abandono. Estar no vazio, 
de acordo com Chevalier (2009, p. 932), é “libertar-se do 
turbilhão de imagens, desejos e emoções; é escapar da roda 
das existências efêmeras, para só sentir a sede do absoluto”. 
O vazio se dá pela presença ausente do pai.

Percebemos ao longo da leitura do conto a preocupa-
ção do autor em construir uma escrita próxima da imagem 
pelo surgimento de uma escrita visual, que se dá por meio 
da aproximação do pictórico e da linguagem. Essa relação 
entre a imagem e a palavra se firma não de maneira linear, 
mas num movimento em espiral. As imagens, criadas pelo 
enlaçamento simbólico das palavras, compõem um exer-
cício arrojado da linguagem e do pictural, transformando 
a escrita em uma tela de pintura.

O final do conto é marcado por um ato desesperado 
do filho que, para ter o pai de volta à margem, se oferece 
para ficar em seu lugar na canoa – “Pai, o senhor está velho, 
já fez o seu tanto... Agora o senhor vem, não carece mais... 
O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a am-
bas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!...” 
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(Rosa, 2005, p. 81) – e ao perceber a aproximação do pai, 
com medo, foge. “Por pavor, arrepiado os cabelos, corri, 
fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado” (Rosa, 
2005, p. 82). A possibilidade de também se tornar rio e a 
primeira movimentação do pai em sua direção, depois de 
tantos anos, enchem o narrador de pavor. A fuga do filho 
faz com que o pai desapareça para sempre. E o filho pede 
perdão pelo que fez. Simbolicamente, o filho é aquele que 
assume a herança deixada pelo pai; no conto, se tomasse o 
lugar do pai na canoa e no rio, perpetuaria as crenças do 
pai. O filho, ao se deparar com a figura quase sobrenatural 
do pai, talvez vinda de um outro mundo, renega esse pai 
e não mais se coloca como sucessor de suas verdades. O 
conto mostra, como contraste maior entre as personagens, 
a ousadia de um e o medo do outro.

A escrita pictórica possibilita ao texto escrito também 
poder ser construído fora do autor, uma vez que o autor do 
texto ultrapassa a margem da palavra e agora passa a ser o 
leitor; esse leitor que cerca os vazios de texto com as suas 
próprias significações. Desses vazios nasce o texto pictórico. 

Toda arte se caracteriza por um certo modo de organiza-
ção em torno desse vazio. Não creio que seja uma fórmula 
vã, malgrado sua generalidade, para orientar aqueles que 
se interessam pela elucidação dos problemas da arte, e 
penso dispor dos meios para lhes ilustrá-lo de maneira 
múltipla e muito sensível. (Lacan, 1997, p. 162)

Como Lacan, Guimarães Rosa também dispõe dos 
meios para ilustrar a arte escrita de maneira múltipla e 
sensível. Através de suas metáforas, das tantas combinações 
de palavras e dos jogos sonoros, cria uma linguagem em 
alquimia. As coisas e as pessoas ultrapassam as margens do 
ser e do não ser. O autor, por meio de sua escrita imagéti-
ca, possibilita ao leitor o contato pleno com a visualidade 
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da língua. É a escrita das metáforas, aqui decifradas pelos 
símbolos que a escritura imagética fomenta, que confere a 
essa narrativa um traço fortemente pictórico.

Outra forma de pensar a construção desses vazios 
encontra-se na teoria da Estética da Recepção, que acredita 
no leitor como a peça principal para a interpretação do 
texto escrito, porque a leitura literária também pode ser 
apenas apreensão de informações, mas a tarefa do leitor 
não é apenas a de reconhecimento de objetos e situações 
representados. Na leitura de um texto literário há uma 
subjetividade muito complexa envolvida na própria estru-
tura textual. O ato da leitura está envolto em uma gama de 
significados presentes na superfície do texto, e da relação 
entre a palavra escrita e o sujeito que a lê estabelece-se uma 
experiência, modificando o modo de existência de ambos. 
A condição para uma recepção estética do texto depende 
exatamente do estabelecimento dessa interação entre texto 
e leitor. 

O texto literário suscita a configuração de uma signi-
ficação para a realidade do leitor, produzida a partir dessa 
relação comunicativa entre texto e leitor. Na introdução do 
livro A Literatura e o leitor: textos de estética de recepção, 
Luiz Costa Lima (1979b) pressupõe que a obra literária não 
traz em si um significado fechado, pronto. Tal significado 
é estabelecido durante o processo de leitura, podendo 
haver, portanto, tantos significados quantos leitores. O 
texto contém, então, em seu interior, indeterminações [que 
Wolfgang Iser (1979a) chamará, posteriormente, de vazios] 
fundamentais para a interpretação, sendo portanto capaz 
de produzir tal apelo.

O leitor completa tais vazios para vivenciar a experi-
ência estética, processo que lhe exige um papel ativo. Quan-
do preenche estes vazios, o leitor, através da interpretação, 
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passa por um efeito estético, que surge de sua interação com 
a obra literária, transformando o significado em significa-
ção. Nesse sentido, Luiz Costa Lima (1979b) mostra que:

A interpretação, portanto, cobre os vazios contidos no 
espaço que se forma entre a afirmação de um e a réplica 
do outro, entre pergunta e resposta. [...] também os 
textos – e não só os ficcionais – tampouco são figuras 
plenas, mas, ao contrario, enunciados com vazios, que 
exigem do leitor o seu preenchimento. Este se realiza 
mediante a projeção do leitor. [...] O próprio do texto 
literário é concentrar-se nos vazios comuns a todas as 
relações humanas, explorá-los, torná-los sistemáticos. 
(Lima, 1979b, p. 23-24)

A teoria da recepção manifesta a importância do 
leitor na coprodução do significado do texto e destaca, 
primordialmente, a implicação ativa do indivíduo receptor 
na atribuição de significados durante o ato de leitura. Esta 
orientação serve para confirmar que ler não é só decodifi-
car os signos do sistema da língua, mas também construir 
significados. E isso pode ser percebido na literatura de Rosa.

Os vazios do texto escrito empreendem um leitor que 
confirma que a ficção admite que a existência humana é 
feita desses vazios, que sua principal função é determinar 
a sua incompletude.

O pai, o filho e o rio: a loucura dá espaço à lucidez, que 
surge através da culpa. Na duração da vida paralela do pai 
sobre o rio, o tempo congelou e os dois mundos presentes 
eram então independentes e invioláveis. Ao rejeitar o pai, 
o filho transpõe a transcendência com a realidade, e tudo 
se reduz ao palpável. Sem destino, não há mais origem... A 
vida desmorona em três margens..., margens de qualquer 
possibilidade. E outras tantas margens transpostas agora 
pela leitura.
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Entre o comércio e os negócios espirituais: 
Editoras e livros católicos1

Agueda Bernardete Bittencourt

Este capítulo visa compreender o livro católico em 
suas relações com os livros laicos, com os projetos da Igreja 
Católica e do Estado brasileiro. Com a imigração das con-
gregações católicas a partir do final do século XIX e com o 
estabelecimento da República, novos equipamentos sociais 
são importados pelas redes internacionais religiosas. Pode-se 
dizer que as principais editoras fundadas no Brasil consistem 
em obra de congregações chegadas nesse período. O projeto, 
a expertise e os próprios equipamentos são construídos na 
Europa e transportados pelos religiosos nos primeiros anos 
de funcionamento do negócio do livro. Constituem parte 
de um extenso propósito de ingresso na modernidade como 
expressam os Decretos promulgados pelo Concílio Plenário 
Latino Americano convocado por Leão XIII.

Os livros, como as editoras, fazem parte do mundo 
social moderno. Tornaram-se quase invisíveis ao se gene-

1 Este estudo faz parte do Projeto Temático “Congregações Católicas, Educação 
e Estado Nacional”, coordenado por Agueda Bernardete Bittencourt, apoiado 
pela Fapesp, e da pesquisa “O projeto editorial católico e o Estado nacional”, 
apoiado pela Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Agradeço a 
leitura cuidadosa e as sugestões de Vinícius P. Wohnrath.



84

ralizarem – como se tornam invisíveis os objetos, ideias ou 
instituições com os quais convivemos naturalmente desde 
o nascimento. Estudar o livro católico pelo foco de suas 
editoras, de sua materialidade e da sua produção, objetivo 
do projeto no qual se insere este texto, significa perseguir 
editores, intelectuais católicos, membros da hierarquia do 
clero e remexer arquivos, sem deixar de lado as condições 
do mercado editorial.

José Mindlin, escrevendo sobre o bicentenário da 
Impressão Régia, atribui um bem-humorado título ao seu 
artigo – Obrigado, Napoleão! – e justifica afirmando que se 
Napoleão não tivesse invadido Portugal, a família real não 
teria vindo para o Brasil e nem teríamos tido as importantes 
transformações culturais e políticas do início do século XIX 
(Mindlin, 2008, p. 19).

Buscar a gênese do crescente mercado editorial reli-
gioso, em particular o católico, visível nas feiras do ramo2, 
no mesmo momento em que as estatísticas indicam dimi-
nuição sensível do número de fiéis praticantes, nos remete 
aos tempos da Impressão Régia e das mais antigas editoras 
do país. Um olhar desinformado sobre a atual produção dos 
livros católicos pode levar a crer que o fenômeno é recente, 
ligado ao Movimento Carismático Católico e às disputas 
motivadas pela expansão de igrejas evangélicas. Entretanto, 
o fenômeno não é novo, e pode ser compreendido se exami-
narmos o paradoxo da Igreja Católica: ainda que na bíblia 
esteja o fundamento da religião, historicamente não houve 
a promoção da leitura entre os fiéis. O catolicismo difere, 
então, de outras grandes religiões que têm por fundamento 
a palavra escrita, como o judaísmo, por exemplo. 

2 Bienal do livro de São Paulo, Feira Internacional do livro de Bogotá, Feira 
do Livro de Frankfurt.
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E mais: o catolicismo se notabilizou pela censura e 
pela restrição às escrituras. Reservou ao clero a expertise da 
interpretação dos textos sagrados e aos seus fiéis a oralida-
de e a escuta. Hoje, como no passado, a pregação católica 
associa a oralidade à imagem. Antes a pintura, a música 
e a escultura, hoje canais de TV católicos fazem circular 
entre o grande público velhas práticas e rituais adaptados 
ao modelo multimídia. 

Cabe pensar que, se a censura revelou-se importante 
instrumento de controle sobre os fiéis e de perseguição aos 
chamados hereges, ela não resistiu ao confronto com o ilu-
minismo e o liberalismo no século XVIII, com as revoluções 
e ao advento das democracias modernas. O modelo mostrou 
sinais de esgotamento, levando a Igreja Católica a mudar a 
sua política em relação ao livro e a leitura. Os efeitos dessas 
mudanças foram sentidos no Brasil do século passado.

É no final do século XIX que as cidades modernas 
mostram o impacto da chegada do livro. Constroem-se 
prédios especializados para abrigar bibliotecas e livrarias. 
Os cafés se adaptam aos leitores e às tertúlias literárias. Ler 
passa a fazer parte das necessidades de um grupo social 
cada vez mais ampliado. Surgem os intelectuais modernos, 
agora classificados como categoria social. Não por acaso, 
esse crescimento e essa industrialização do livro vão acon-
tecer em países da Europa onde um sistema educacional 
obrigatório havia sido criado e onde a leitura está na base 
da formação do cidadão e da construção da ideia de Nação 
e de República. 

A educação, a cultura e, em particular, a leitura, 
configuram-se em política de Estado, na França. Dos libre-
tos de teatro aos romances a preços populares, a indústria 
do livro se enraíza por todo o espaço social. Martyn Lyons 
chega a afirmar que a indústria editorial esteve na base do 
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capitalismo francês. “Os irmãos Lévy colocaram a indústria 
editorial na vanguarda do desenvolvimento do capitalismo 
francês, com investimento em ferrovias, cia. de seguro e 
infraestrutura na França, norte da África e Império Austro-
Húngaro” (Lyons, 2011, p. 139).

Esse império do livro ainda dá mostras de seu poder, 
embora as pequenas livrarias de bairro comecem a sucumbir 
aos avanços dos e-books e das vendas eletrônicas, mas não 
sem resistência ou sem apoio do Estado. Basta ver as estra-
tégias postas em prática para coibir os avanços da Amazon 
Book no mercado local.  

O movimento francês em torno da obra escrita foi 
exportado não apenas para os países vizinhos, na Europa 
e no norte da África, mas também para a América e para 
alguns países da Ásia. Nos navios a vapor, fruto da moder-
nização dos transportes, com os livros franceses viajavam 
os costumes, a cultura, o modelo de escola, os perfumes, a 
moda, as artes, além dos livreiros e editores. Chegava neste 
pacote cultural a laicidade do Estado moderno, tema caro ao 
Imperador brasileiro e aos nossos republicanos da primeira 
geração. A corte, instalada no Rio de Janeiro, e as elites de 
centros como São Paulo e Recife se alimentavam do espírito 
elegante e sofisticado inventado na Paris idealizada. 

A história dos comerciantes de livros franceses é em-
blemática do modelo de editora que se vai estabelecendo 
nas principais cidades brasileiras. Dois exemplos foram já 
bastante estudados: Garnier, no Rio de Janeiro, e Garroux, 
em São Paulo e Recife. Esses livreiros chegam para vender 
os livros franceses e os de brasileiros editados na França ou 
em Portugal, na segunda metade do século XIX. Nestas ter-
ras, o número de leitores era escasso, os jornais saiam uma 
ou duas vezes por semana, as bibliotecas eram muito raras 
além da Biblioteca Nacional e de alguns gabinetes de leitura. 
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As dificuldades de transportes e de escolarização pública 
limitavam ainda mais a circulação de livros, mantendo-os 
apenas entre as elites da época (Deaecto, 2011; Hallewell, 
2005; Sodré, 1988; Sorá, 2010).

Três fatores levaram a uma mudança importante no 
cenário do livro no final da década de 1870. O fluxo migra-
tório, com a chegada de grande contingente de alemães e 
italianos, entre colonos e artesões, católicos, protestantes e 
anarquistas, instalados na província de São Paulo e nas do 
Sul do país. Havia leitores e livreiros entre os imigrantes. 
Nessa mesma época, no auge do ciclo do café, os fazen-
deiros se reúnem, pressionam o Estado pela abertura de 
escolas e patrocinam a construção de estradas de ferro para 
o escoamento da produção e, por fim, há a implantação da 
iluminação à gás nas principais cidades paulistas. 

A modernidade, apoiada na ciência e na técnica, 
facilitou a circulação de pessoas, de livros e de jornais, 
promoveu a melhoria no funcionamento dos correios e 
permitiu a expansão da escola e das bibliotecas, com a 
criação de cursos noturnos para adultos. Não é desprezível, 
também, o impacto da imprensa operária surgida no meio 
dos imigrantes italianos radicados em São Paulo.

Tipografias e livrarias francesas abrem filiais no 
Brasil, impulsionadas pelas inovações tecnológicas no 
ramo gráfico desenvolvidas na Inglaterra, pela facilidade 
dos transportes intercontinentais e por uma política clara 
do governo francês de domínio e hegemonia cultural. O 
livro, considerado o elemento civilizador por excelência, 
constrói uma importante rede de distribuição de merca-
dorias a ele associados. Os catálogos viajavam, oferecendo 
as obras nacionais e importadas, pois a distância entre a 
capital e o interior já não se configura como barreira para 
a circulação.
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Comentário de uma figura ilustre da época a propó-
sito da Casa Garroux, de São Paulo, dá ideia do lugar social 
ocupado pelos imigrantes cultos e pelas suas editoras e li-
vrarias, associados aos acadêmicos do Largo São Francisco 
e aos grupos endinheirados. “Essa Livraria... tem exercido 
benéfica influência na vida dos paulistas: pode-se afirmar 
que em grande parte a ela se deve os elementos da ilustração 
pública” (Deaecto, 2011, p. 300, grifos do autor).

Um dos acadêmicos bem nascidos a frequentar a 
célebre Escola de Direito é Monteiro Lobato, modernista, 
nacionalista e mais tarde americanista. Seguindo o modelo 
dos franceses, criou a sua editora e inventou uma distri-
buição ousada, vendendo livros em armazéns de secos e 
molhados, farmácias, lojas de armarinho ou onde houvesse 
pontos de venda3.

Em síntese: o sistema educacional como se conhece 
hoje não existia. Mas a forte imigração das últimas dé-
cadas do século XIX trouxe para o país um contingente 
de homens e mulheres educados, em meio aos colonos 
dedicados ao trabalho na lavoura. Exigiam livros, jornais 
e revistas em maior quantidade e variedade. Eram eles 
católicos e anarquistas vindos da Itália, protestantes da 
Alemanha, judeus de diferentes países e mais tarde os 
japoneses com cultura e língua próprias. Muda a confi-
guração do país, que inicia o século XX com a tarefa de 
consolidar a República.

Assim, pode-se encontrar alguns nomes marcos na 
história do livro no Brasil. Garnier, Garroux, José Olympio, 
Francisco Alves e Monteiro Lobato são bem conhecidos. 
Frei Pedro Sinzig, Padre João Batista Kiermaier e Frère 

3 Vale a pena ver seus comentários sobre leitura, na correspondência que 
manteve com Anísio Teixeira. Cf. Nunes, 1986.
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Théophane Durand4 mal começaram a ser citados nos es-
tudos sobre livros e editoras, são, no entanto, importantes 
editores católicos. Esta presença tênue pode ser explicada 
pelo fato de o livro produzido pelas editoras confessionais 
nem sempre aparecer associado ao nome do autor ou 
editor. São as Ordens e Congregações as referências nesse 
caso. Algumas casas editoriais católicas, em geral ausentes 
dos estudos sobre a história do livro, estão presentes no 
mercado desde os seus primórdios. São contemporâneas 
das primeiras editoras brasileiras e estão entre as poucas 
sobreviventes dessa época.

Em estudo sobre o papel das editoras católicas na 
formação da cultura brasileira, Paula Montero examina três 
selos presentes no mercado na segunda metade do século 
XX e analisa o projeto editorial e a expansão de cada uma: 
Vozes, Paulinas e Loyola – sem deixar de referenciar a 
editora FTD, dos Irmãos Maristas, hoje uma das mais im-
portantes na produção de livros didáticos (Montero, 1992).

Cada editora e cada editor cumpriu sua missão, alguns 
com apoio público, outros com capital familiar próprio. 
Francisco Alves, figura dos tempos do Império, fundou sua 
casa editorial a partir da Livraria Clássica e ganhou grande 
impulso graças aos investimentos em educação escolar 
no período. Seus esforços iniciais, apoiados por um tio 
livreiro, o conduziram ao comércio de livros e, mais tarde, 
à própria produção livresca. A expansão da escolarização 
do final do século XIX colocou a demanda do Estado por 
livros didáticos na trilha do editor. Pode ser considerado, 

4 Frère Théophane Durand, fundador da editora dos Irmãos Maristas em Lyon, 
cujas iniciais – FTD – constituem a marca da editora dessa congregação no 
mundo. Frei Pedro Sinzig, um dos primeiros editores da Vozes, responsável 
por projetar a editora no cenário nacional. Padre João Batista Kiermaier, 
redator chefe e um dos primeiros dirigentes da editora Santuário.
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então, o primeiro dos parceiros bem sucedidos no progra-
ma de escolarização pública, configurado hoje em negócio 
altamente rentável (Bragança, 2004). 

Como Francisco Alves, os Irmãos Maristas, compa-
nheiros de Frère Théophane Durand e fundadores da FTD, 
dedicaram-se aos livros didáticos distribuídos aos colégios 
privados até os anos 1930. Posteriormente, as escolas pú-
blicas constituíram-se, também, no destino dos impressos 
escolares.

Em Petrópolis, por sua vez, abrigaram-se os francis-
canos imigrados da Alemanha e os poucos frades restantes 
do processo de quase extermínio sofrido durante o Impé-
rio. Após o advento da República, esses religiosos viram 
a oportunidade de restaurar a velha Ordem, assumindo a 
tarefa de educar crianças e jovens e inserir-se na cultura 
brasileira. Assim, nasceu a editora Vozes, fundada em 1901, 
comprometida em publicar livros didáticos para os colégios 
católicos, para obras religiosas e para catequese, além da Re-
vista de Cultura Vozes. Editaram, também, uma coleção de 
livros bem selecionados, ao gosto da Igreja, para ilustrar os 
leigos católicos. A partir de 1960, os franciscanos da Vozes 
acolheram os ventos do Concílio Vaticano II e ampliaram a 
sua pauta editorial: incluíram a linha de filosofia, pedagogia, 
comunicações e jornalismo. 

Comparando esses dois exemplos de sucesso editorial 
no Brasil, percebemos que a instalação e a sobrevivência 
das editoras, gráficas e impressoras católicas segue o mes-
mo ritmo das editoras laicas. Funcionaram, nos primeiros 
tempos, com o apoio de seus grupos no exterior, mas logo 
conquistaram o apoio do Estado, que veio somar-se à força 
da elite eclesiástica.

Neste sentido, o estudo publicado por Sorá sobre José 
Olympio e a sua empresa apresenta um bom exemplo dos 
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repertórios articulados pelos editores dos primeiros tempos 
da indústria livreira. Ressalta as condições e as estratégias 
que permitiram a esse editor ocupar o centro da cena cul-
tural no Rio de Janeiro nos anos 1930. José Olympio, sem 
ser um autor ou mesmo um leitor contumaz, por meio dos 
seus laços de amizade, alcançou competência suficiente para 
transformar a sua livraria em roda intelectual – onde se reu-
niam importantes escritores de uma geração efervescente, a 
vanguarda daquela década. José Olympio ficou conhecido 
como um livreiro que pagava os direitos autorais, além de 
lançar jovens escritores e apostar em projetos ousados – 
como a coleção Brasiliana, uma espécie de cultura brasileira 
condensada em algumas centenas de títulos. 

Um dos segredos de seu sucesso foi a aproximação 
que manteve do círculo de poder político e militar e sua 
capacidade para enfrentar sem confronto as vicissitudes 
da política brasileira. Foi amigo de Filinto Muller, o chefe 
de Polícia de Vargas, e de Lourival Fontes, o Diretor de 
Imprensa e Propaganda no mesmo governo. Assim, a 
sua editora configurou-se como um local protegido para 
encontros intelectuais/literários e para reuniões políticas. 
José Olympio acumulou e geriu importante capital social, 
que respaldou a sua empresa e possibilitou a publicação, em 
tempos de ditadura, de autores de vanguarda odiados pelo 
regime – como Graciliano Ramos, por exemplo. 

Olympio é uma figura fundamental para compreen-
dermos a história cultural do período de 1930 a 1980. Criou 
uma casa para os intelectuais, manteve relações de compa-
drio (tanto com os escritores quanto com a alta hierarquia 
do governo militar e com as elites sociais) e assim não foi 
incomodado pela censura, e conseguia arranjar trabalho 
para autores de todos os meios geográficos e sociais do país 
(Sorá, 2010).
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Ainda no início do século XX, duas outras casas 
editoriais foram instaladas no Brasil e viram a sua obra 
consolidada ao longo dos últimos 100 anos. São as editoras 
Santuário dos Redentoristas e Ave Maria dos Claretianos, 
que supriram e orientaram a leitura dos católicos de todo 
o país, apoiadas pela hierarquia da Igreja e pela extensa 
rede formada pelas paróquias espalhadas pelo território 
brasileiro. Observe-se que as congregações não tiveram ne-
cessidade de inventar redes de distribuição para suas obras, 
como ocorreu com Monteiro Lobato. Tanto os colégios 
como as sacristias realizaram e continuam realizando com 
excelência tal trabalho.

Essas duas editoras criaram complexos de comuni-
cação integrados por gráficas, jornais, revistas, editoras, 
distribuidoras, livrarias, rádio e televisão. Hoje, produzem 
livros eletrônicos e fazem vendas on-line. São empresas de 
gestão e tecnologia avançadas, cuja filosofia expressa o tra-
dicional projeto religioso de evangelização. Nas duas edito-
ras, os catálogos restringem-se às obras de espiritualidade, 
evangelização, catequese, devoção, formação moral, liturgia, 
teologia, mariologia e autoajuda. Na atualidade, apresentam 
vínculos fortes com a Renovação Carismática Católica (Car-
ranza, 2000, 2009; Benedetti, 2000). Os investimentos de cada 
uma delas são distintos, mas a tônica de seus catálogos é a 
doutrinação. Editam livros a favor do casamento, contra o 
divórcio, contra o aborto, a favor da família, contra dogmas 
e crenças de outras religiões como espiritismo, por exemplo. 
São fortes divulgadoras das obras de autoajuda.

A Igreja Católica: de censora a produtora de livros, 
jornais e revistas

Não é por acaso, nem por projeto pessoal ou fami-
liar, que aparecem as grandes editoras católicas. Com sede 
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em Roma, apoiada pelas populações católicas latinas na 
segunda metade do século XIX, a Igreja Católica vivia e 
resistia à modernidade, à industrialização e aos efeitos das 
Revoluções Francesa e Industrial, além das consequências 
da unificação italiana. Seu papel de censora era cada vez 
mais insuficiente numa sociedade que se liberalizava.

Naquele momento, como em toda a sua história, os 
quadros eclesiásticos se dividiam e se harmonizavam em 
posições distintas: de combate à modernidade ou de adesão 
a ela, abafando conflitos e disputas em nome da universali-
dade da Igreja (Lagroye, 2006; Hervieu-Léger, 2008). Com 
relação à imprensa e ao perigo representado por jornais e 
revistas em mãos de protestantes, maçons e hereges, cres-
ciam as manifestações do clero. 

Na França, a Terceira República realizava a reforma 
do ensino que, a partir de 1902, proibiu sua prática pelas 
congregações. Os meios católicos, especialmente o clero, 
tentava se rearticular para reconquistar o terreno perdido. 

Em meio ao Affaire Dreyfus – marco no surgimento 
da figura do intelectual moderno francês, cujos manifestos 
expressavam não apenas as ideias, mas o poder dos ho-
mens de letras na sociedade laicizada –, escritores e poetas 
tomam o lugar do clero. Interpretam a sociedade e o ho-
mem com base na ciência e questionam a moral e a ética 
das velhas elites católicas (Charle, 1990). A sociedade se 
transformava, apoiada por ideais democráticos fundados 
sobre a razão individual, que desestabilizava os fundamen-
tos da revelação. A Igreja, defensora da meritocracia e das 
hierarquias naturais, necessitava encontrar um caminho 
novo. O embate deveria acontecer entre iguais, com as 
mesmas armas. Os pensadores leigos católicos recebem 
então a missão de debater na imprensa com seus pares 
(escritores e cientistas) a posição da Igreja com relação aos 
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problemas sociais e políticos, enquanto o clero dedica-se 
à teologia (Serry, 2004).

O debate entre leigos mais liberais e clérigos chega ao 
papa. Leão XIII, após condenar a ciência e as artes respalda-
do pela encíclica Quanta Cura e pelo Syllabus, proclamada 
por seu antecessor, passa a incitar os católicos a aceitarem 
o Estado Democrático e a organizarem os mesmos meios 
modernos para defender a filosofia da Igreja. Era necessário 
combater o “bom combate” (Langlois, 1997, Serry, 2004).

A reforma das congregações religiosas – que flexi-
bilizou as organizações e facilitou a feminização do clero 
– foi o passo seguinte. Atendeu a necessidade de fraturar 
a estrutura rígida da Igreja e tornar funcionais os grupos 
que deveriam rapidamente internacionalizar-se, atingindo 
os pontos mais longínquos de suas sedes europeias. Com 
seu modelo de casa-mãe e províncias, dirigidas por padres 
e madres superioras e provinciais, a Igreja investiu com 
sucesso na expansão – especialmente para as Américas, 
Ásia e África (Leonardi, 2010; Langlois, 1997; Brito, 2014). 

No Brasil se iniciava a construção institucional do 
Estado Republicano e necessitava-se de pessoal qualifica-
do para trabalhar em hospitais, escolas, e na produção de 
todo tipo de bens culturais importantes para a formação 
de cidadãos. Bispos, padres e políticos católicos enviavam 
convites às congregações que pudessem e quisessem se es-
tabelecer nestas terras. Em muitos casos, essas mensagens 
iam acompanhadas de ofertas de ajuda econômica, como 
doação de terrenos e facilidades tributárias.

Neste contexto, os religiosos aqui chegavam com 
seus carismas e missões definidos nos países de origem e, 
não raro, estes planos originais eram adaptados conforme 
a demanda local. Por exemplo: muitos que na Europa se 
dedicavam aos pobres e doentes, no Brasil abriram colégios 
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para os filhos das famílias das elites. Dentre os grupos que 
imigraram, dois o fizeram vocacionados exclusivamente 
para a produção de livros e revistas. A estes dedicamos a 
parte final deste texto.

Uma família religiosa para fazer imprensa católica

Fundada em Alba, na Itália, a chamada Família 
Paulina, conjunto de congregações religiosas encarregadas 
de promover a boa imprensa, espalha-se pelo mundo, se-
guindo o exemplo jesuíta do século XIV. Sua história tem 
sido narrada como obra divina, manifestada nas visões, 
sonhos e inspirações de Padre Tiago Alberione, o visio-
nário fundador (Martini, 1995; Rolfo, 2001). Entretanto, 
são essas mesmas narrativas que mostram a inserção dos 
religiosos no mundo social, com os problemas econômi-
cos e de mercado do livro, além das disputas de poder no 
interior da burocrática Igreja Católica. Tudo vai sendo 
mostrado nas trajetórias do Padre Alberione e da Mestra 
Tecla Merlo, imbuídos da missão de consolidar, sob a 
aprovação superiora da Igreja, as congregações estru-
turadas conforme as necessidades de um carisma novo: 
fazer a “boa imprensa”. Não apenas o carisma era novo, 
como a formação necessária para garantir a expertise dessa 
missão destinada a atuar no espaço prestigioso do mundo 
literário. Moças e rapazes deveriam ser capazes de pregar a 
palavra divina fora dos púlpitos, munidos de suas plumas 
e máquinas de imprimir. 

O mentor da Família Paulinas construiu um projeto 
empresarial, no qual cada novo integrante dos grupos era 
convidado, considerando as suas habilidades, para o tra-
balho a ser desenvolvido. Eram incorporados jovens que 
soubessem ler e escrever, além de terem condições de se 
tornarem escritores; outros, por suas habilidades com as 
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máquinas, para trabalhar com as impressoras, cortadoras 
de papel; outros, ainda, por seus conhecimentos de costura 
ou suas habilidades em vendas. Havia, contudo, a exigência 
de serem católicos reconhecidos. Não se pode esquecer que 
é a fé nos dogmas religiosos que possibilita a construção de 
uma congregação, cuja vida em comunidade é a primeira 
exigência, e os votos de pobreza, castidade e obediência que 
alicerçam o projeto. 

Para viabilizar e garantir o sucesso da sua obra, o pa-
dre fundador e o seu grupo aproximaram-se da hierarquia 
local da Igreja, ganharam o apoio das famílias católicas e 
evitaram conflitos com os poderes regionais. Tornaram-
se notáveis por seu trabalho e assim chegaram à “Sagrada 
Congregação da Fé”, apresentados por bispos e demais 
autoridades. Era fundamental conquistar o estatuto canô-
nico de congregação religiosa para poder consolidar-se e 
expandir-se. 

Foram necessários mais de 20 anos para arquitetar 
o projeto das congregações dedicadas exclusivamente ao 
trabalho de produção de livros e revistas. Antes mesmo de 
saírem os Decretos Canônicos em 1914/1915, já se proje-
tava a expansão para os cinco continentes. Menos de duas 
décadas depois da oficialização, as Paulinas se instalavam 
no Brasil.

Por duas vezes o processo de instituição canônica das 
Congregações de São Paulo e das Filhas de São Paulo – as 
duas primeiras da Família Paulina – foi rejeitado na Con-
gregação da Fé. Enquanto isso, o grupo seguia trabalhando, 
se organizando pela divisão em subgrupos e ajustando-se às 
exigências da burocracia Romana e da competência espe-
cífica dessa indústria especializada. Por meio desta prática, 
contornava-se o problema de formação dos autores e dos 
trabalhadores das gráficas ou das livrarias. Uma das má-
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ximas do fundador e dos seus colaboradores era que todo 
o processo produtivo e de promoção da “boa imprensa” 
deveria permanecer nas mãos dos religiosos. Esta seria a sua 
missão, o seu carisma, a sua forma de proclamar a existência 
de Deus e o amor ao Divino Salvador e à Maria Rainha dos 
Apóstolos (Martini, 1995; Irmãs Paulinas, 1981). 

O projeto de manter toda a sistemática nas mãos das 
congregações levou o grupo a constituir novos ramos dentro 
da família. A divisão social do trabalho exigia operadores 
de máquinas, pessoal de limpeza, de cozinha ao lado de 
escritores, vendedores de livros e revistas, e auxiliares na 
manutenção de templos e nos ofícios religiosos. Assim, 
foram criadas cinco congregações, quatro institutos e co-
operadores5.

Estas congregações, sendo uma masculina e todas 
as outras femininas, estão definidas pelos seus carismas 
– e são completamente independentes umas das outras. 
Entretanto, na prática, existe complementaridade no tra-
balho dessas congregações. A superioridade dos padres, 
em parte derivada da exclusão da mulher de alguns ser-
viços religiosos, os quais permanecem até hoje em mãos 
masculinas, fez parte do projeto original. As mulheres 
seguem dependendo de confessores, diretores espirituais, 
pregadores de retiros. 

5 A fundação da Família Paulina começou pelo Padre Tiago Alberione, em 
1914, com a congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, seguida das Ir-
mãs Paulinas, em 1915, e da União dos Cooperadores Paulinos, em 1917, 
dedicados à evangelização através dos meios de comunicação social. Ao 
todo é composta de dez organizações, sendo cinco congregações religiosas, 
quatro institutos e a União dos Cooperadores, cada uma delas dedicada à 
Comunicação do Evangelho de formas bastante específicas e unidas por uma 
mesma espiritualidade, centrada em Jesus Mestre Pastor, Caminho, Verdade 
e Vida. Cf. https://www.paulinas.org.br/portal/?system=paginas&action=re
ad&id=2282
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Um detalhado exame dos catálogos das Editoras 
Paulus (padres) e Paulinas (freiras), ainda por ser feito, 
deve demonstrar as singularidades das duas editoras e das 
congregações que as sustentam. A formação dos religiosos 
e religiosas dessa família/empresa configura um capítulo 
à parte, especialmente o esforço pela formação de escrito-
res para traduzirem e interpretarem os textos canônicos, 
tornando-os acessíveis ao grande público. Organizando 
bibliotecas e estruturando cursos de formação básica, foi 
sendo construído o que é hoje um muito bem planejado 
modelo de formação – integrado não apenas pelos cursos 
ministrados nas casas religiosas, mas também nas escolas 
e universidades públicas ou privadas dos países onde se 
instalam. 

Imigrar faz parte do Carisma e da Missão Paulinas

No Brasil, se estabeleceram em São Paulo, e contaram 
com a facilidade de contato com os italianos, que nos anos 
1930 ainda conservavam sua língua materna. Primeiros 
leitores da produção brasileira de livros das edições Pau-
linas, os imigrantes aprenderam ao mesmo tempo em que 
ensinaram os religiosos. 

Uma marca das empresas paulinas é associar a produ-
ção à distribuição, independentes das paróquias e dioceses 
locais, abrindo gráficas e livrarias simultaneamente. 

A orientação que vem de longe

Constata-se, pela história desse grupo, que a imi-
gração para o Brasil e a própria missão estabelecida pelos 
fundadores representam parte do projeto da Igreja Católica 
para a América Latina – expresso nos Decretos do “Concílio 
Plenário Latino Americano”, convocado por Leão XIII, no 
apagar das luzes do século XIX.
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Todos os bispos da região viajaram a Roma, convo-
cados pelo papa, a fim de traçar a política para as novas 
Repúblicas. Desta reunião conciliar saíram os Decretos 
que pautaram o trabalho pastoral e orientaram clérigos e 
leigos até o Vaticano II, convocado na década de 1960. Na 
convocatória oficial do Pontífice é perceptível o interes-
se da instituição religiosa pelos países colonizados pelas 
monarquias católicas de Espanha e Portugal, então sob o 
regime republicano. 

Comprendíamos, en efecto, que comunicandoos mu-
tuamente vuestros pareceres, y juntamente aquellos 
frutos de exquisita prudência, que ha hecho germinar 
em cada uno de vosostros una larga experiência, voso-
tros mismos podríais dictar las disposiciones más aptas 
para que, en essas naciones, que la identidade, o por 
lo menos, la afinidade de raza deberia tener estrecha-
mente coligadas, se mantenga incólume la unidad de la 
eclesiástica disciplina, resplandesca la moral católica y 
florezca publicamente la Iglesia, merced a los esfuerzos 
unánimes de todos los hombres de buena voluntad. 
(Papa Leon XIII, 1898)

As orientações, na forma de Decretos, alcançavam 
toda a vida social e da Igreja com capítulos inteiros so-
bre educação, sobre o direito canônico de adquirir bens 
temporais, sobre os benefícios eclesiásticos, sobre a fé e os 
impedimentos da fé. São 998 artigos distribuídos em XVI 
títulos e mais de 50 capítulos, o que significou uma revisão 
completa da política anterior, como se pode ler no último 
artigo do texto.

Las leyes y costumbres aun inmemoriales, sean provin-
ciales, o diocesanas, o locales, sea cual fuere el nombre 
con que se las designe, aunque se diga o crea que son 
dignas de especial mención, siendo de cualquier manera 
contrarias a los Decretos de este Concilio Plenario, que-
dan derogadas y suprimidas, dejando a salvo los indultos 
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concedidos por la Santa Sede, y el derecho de recurrir a 
la misma Santa Sede Apostólica. (Papa Leon XIII, 1898)

O capítulo II, “Do impedimento e perigos da fé”, 
refere-se aos livros e periódicos maus. E começa por 
invocar o direito natural para proibir aos católicos, sob 
pena de excomunhão, a leitura, produção, colaboração e 
comercialização de obras constantes no Index ou que sejam 
de apóstatas, hereges, maçons e contrários à fé e à moral 
Católica. São incluídas nesta lista publicações que defendam 
o divórcio, que aceitem o suicídio e os que propagarem o 
volterianismo. 

Está claro para os dirigentes da Igreja a impossibilida-
de de prosseguir apenas censurando, proibindo e castigan-
do. Assim, o texto do Decreto sobre o impedimento e perigos 
da fé se conclui com a recomendação de que seja assumida 
a tarefa de rebater as investidas contra a Igreja com os 
mesmos instrumentos. Em outras palavras, inaugura-se a 
imprensa católica, controlada pela elite eclesiástica, como 
projeto para a América Latina.

No basta desechar los malos escritos; sino que es necesario 
oponer escritos a escritos en competencia no desigual. 
Por tanto, útil y saludable será que cada región tenga su 
periódico que luche por la religión y por la patria, y esté 
fundado de tal suerte que en nada se aparte del juicio de 
los Obispos, sino que en todo se conforme con empeño 
a su prudencia y miras . Para que sepan los fieles, cuales 
son los periódicos que pueden leer con provecho, tocará 
a los Obispos dar prudentes reglas según la ocasión lo 
pidiere. (Papa Leon XIII, 1898, grifos nossos)

Não apenas a Família Paulina, mas muitas outras con-
gregações, cujos carismas e missões não são especificamente 
pregar por meio da imprensa, passam a manter gráficas ao 
lado de igrejas e colégios. Começam editando o seu próprio 
material escolar e uma revista ou jornal para a comunidade 
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católica a que servem6. A organização do laicato neste setor, 
especialmente de escritores e artistas, demonstra o impacto 
das orientações do “Concílio Plenário Latino Americano” 
e, diretamente, da cúpula romana. O Centro Dom Vital, os 
intelectuais e publicações a ele associadas constituem bom 
exemplo da implantação dessa nova política7.

Editoras e congregações paulinas merecem um estudo 
aprofundado, pois esses grupos respondem a uma série de 
indagações sobre a invenção de práticas, de comportamen-
tos e de discursos de legitimação que reinventam a moral 
católica, garantindo a permanência da Igreja na cultura 
moderna. A luta incessante desses padres e freiras para es-
truturar uma rede de empresas ligada ao negócio de livros, 
insistindo em ser o novo púlpito para a palavra divina, 
permite ao pesquisador observar de perto a plasticidade 
da Igreja Católica, as estratégias e táticas para sustentar o 
ensinamento de seu fundador, expresso na máxima: “Não 
façam comércio, façam negócios espirituais”8.

6 Dos jornais e revistas que sobrevivem, merecem destaque: O Jornal Santuário 
de Aparecida da Editora Santuário, com 113 anos de circulação; O lutador, 
jornal que dá origem à editora do mesmo nome, com quase um século de 
existência, fundada pelo Pe. Júlio Maria de Lombaerde e a Revista de Cultura 
Vozes, que desapareceu há não mais de uma década e sobreviveu, igualmente, 
quase um século, passando por distintas linhas editoriais. 

7 Sobre esse assunto, ver Guilherme Ramalho Arduini. O livro “católico” e o 
Mercado editorial brasileiro (1922-1943), neste livro.

8 Palavras de Padre Tiago Alberione aos padres e irmãs paulinas, conforme 
Luís Rolfo (2001).



102

Referências 

BRAGANÇA, Aníbal & ABREU, Márcia. Impressos no Brasil. 
Dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: Ed. da Unesp, 2010.

BENEDETTI, Luiz Roberto. Templo, praça, coração: a articula-
ção do campo religioso católico. São Paulo: FFLCH/USP – CER, 
2000.

BITTENCOURT, Agueda B. & LEONARDI, Paula. Le catho-
licisme: la place des congrégations religieuses dans l’éducation 
brésilienne. In: HEYMANN, Catherine (Org.). Pérégrinations 
d’un intelectuel latino-américain. Tolouse: Méridiennes, 2011.

BRITO, Angela Xavier de. As Congregações de Notre-Dame 
de Sion: superioridade masculina e subordinação feminina na 
Igreja Católica. Pro-Posições, Campinas, v. 25, n. 1, p. 75-98, 
jan./abr. 2014.

CARRANZA, Brenda et al. Novas comunidades católicas: em 
busca do espaço pós-moderno. Aparecida, SP: Ideias e Letras, 
2009.

CHARLE, Christophe. Naissance des “intellectuels” (1880-
1900). Paris: Minuit, 1990.

DEAECTO, Marisa M. O império dos livros. São Paulo: Edusp 
/ Fapesp, 2011.

HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Trad. 
Maria da Penha Villalobos, Lólio Lourenço de Oliveira e Geraldo 
Gerson de Souza. São Paulo: Edusp, 2005.

HERVIEU-LÉGER, Danièle & CHAMPION, Françoise. Vers 
un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du 
christianisme occidental. Paris: Cerf, 2008.

IRMÃS PAULINAS. 50 Anos a serviço do Evangelho. Org. Irmã 
Stefanina Cillario. São Paulo: Paulinas, 1981.

LAGROYE, Jacques. La vérité  dans l’Église catholique. Contes-
tations et restaurations dún régime d’autorité. Paris: Belin, 2006.



103

LANGLOIS, Claude. La naissance de l’intellectuel catholique, 
In: Intellectuels chrétiens et esprit des années 20. Actes du 
coloque Institut chatolique de Paris, 23-24 septembre 1993. 
Paris: Cerf, 1997.

LEONARDI, Paula. Além dos espelhos, memórias, imagens e 
trabalhos de duas congregações católicas. São Paulo: Paulinas 
/ Fapesp, 2010.

LYONS, Martyn. Livro. Uma história viva. Trad. Luís Carlos 
Borges. São Paulo: Senac, 2011.

MARTINI, Catarina A. As Filhas de São Paulo. Anotações para 
uma história 1915-1984, Trad. Euclides Martins Balancin. São 
Paulo: Paulinas, 1995.

MINDLIN, José. Obrigado, Napoleão!. Revista do Livro, ano 
16, n. 50, p. 19-22, 2008.

MONTERO, Paula. O papel das editoras católicas na formação 
cultural brasileira. SANCHIS, Pierre (Org.). Catolicismo: mo-
dernidade e tradição. São Paulo: Loyola, 1992.

NUNES, Cassiano (Org.). Monteiro Lobato e Anísio Teixeira: 
o sonho da educação no Brasil. São Paulo: s/ed., 1986.

PAPA LEON XIII. Letras Apostólicas convocando el Concilio 
Plenario de la América Latina. In: CONCILIO PLENARIO DE 
LA AMÉRICA LATINA, I., Convocatória, 1898. Disponível 
em: 2012. http://www.mercaba.org/CELAM/conci-01.htm. 
Acesso em 20 de maio de 2013.

ROLFO, Luís. Padre Alberione. Anotações para uma biografia. 
2. ed., rev. e aum. Trad. José Raimundo Vidigal. São Paulo: 
Paulus, 2001.

REVISTA PAULINAS, ano 12, n. 44, junho 2012.

SERRY, Hervé. Naissance de l’intelectuel catholique. Paris: La 
Découverte, 2004.

SODRÉ, Nelson Werneck. Em defesa da cultura brasileira. Rio 
de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1988.



104

SORA, Gustavo. Brasiliense. José Olympio e a gênese do mercado 
editorial brasileiro. São Paulo: EDUSP: Com-Arte, 2010. 

Endereços eletrônicos consultados:

http://www.universovozes.com.br/

http://www.franciscanos.org.br/

http://editorasantuario.com.br/

http://www.redentoristas.com.br/redent_brasil.htm

http://www.avemaria.com.br/

http://www.claretianos.com.br/

http://www.ftd.com.br/
https://www.paulus.com.br/

https://www.paulinas.org.br/

http://www.olutador.com.br/



105

Uma arma, um remédio, um antídoto: 
representações da Boa Imprensa nas cartas 

pastorais do episcopado brasileiro1

Diego Omar da Silveira

O uso da palavra impressa não apenas para veicular 
suas ideias, mas também para garantir o apoio dos fiéis ao 
incremento e a circulação da Imprensa Católica, percebida 
então como a Boa Imprensa, parece ter sido um traço mar-
cante da ação pastoral do episcopado brasileiro entre o final 
do século XIX e meados do século XX. Nesse período, além 
dos muitos jornais católicos que passaram a ser impressos 
nas paróquias e dioceses, os bispos empenharam-se também 
em incluir, em seus escritos pastorais, o tema da imprensa. 
Em muitos casos, a preocupação com a dissolução dos cos-
tumes e da moral católica, capitaneada aos olhos da Igreja 
pela laicização dos grandes jornais e pelos maus exemplos 
que circulavam amplamente através de livros, jornais, fo-
lhetins e panfletos, redundou até mesmo em cartas pastorais 
que se dedicavam inteiramente ao tema. Reforçando as 
orientações dos Pontífices Romanos, os bispos, na maioria 

1 As reflexões aqui apresentadas integram o Projeto Temático de Pesquisa 
intitulado “Congregações Católicas, Educação e Estado Nacional no Brasil 
(1840-1950)”, coordenado pela Profa Dra Agueda Bittencourt (Unicamp) e 
financiado pela Fapesp.
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das vezes, propunham nesses escritos um engajamento de 
todos os católicos numa espécie de cruzada contra a Má 
Imprensa, cujo objetivo (bem ao gosto dos ultramontanos) 
era minar as bases de todo sistema de pensamento que se 
opusesse à identificação do catolicismo como religião de 
todos os brasileiros e alicerce das instituições que susten-
tam a pátria. O trabalho que se segue analisa um corpus 
documental que comporta algumas dezenas dessas cartas 
pastorais e busca perceber a conformação de uma cultura 
política conservadora nas linguagens e nos imaginários 
sociais sustentados nesses textos.

Desde as últimas décadas do Império, quando dois dos 
mais importantes documentos emanados por Roma durante 
o papado de Pio IX (1846-1878) – o Syllabus Errorum e a 
encíclica que o acompanhava, a Quanta Cura (1864) – dei-
xaram de ser publicados no Brasil, pois o imperador havia 
lhes negado o placet, até meados do século XX, quando a 
Igreja Católica parece ter recomposto a sua identidade ins-
titucional, agora não mais sob a tutela do Estado, uma verda-
deira enxurrada de jornais católicos entrou em circulação. 
Um olhar mais cuidadoso sobre esse conjunto de escritos 
nos faz crer que, ao longo de todo esse período, a imprensa 
foi concebida como uma das principais “armas de combate” 
contra todas aquelas “heresias e erros [modernos], que, 
sendo contrários à divina fé, à doutrina da Igreja Católica, 
à honestidade dos costumes e à salvação dos homens”, fre-
quentemente deram origem – na ótica do ultramontanismo 
– às graves crises e “tempestades que de modo miserável 
funestaram a cristandade e a sociedade civil”2.

No entanto, como sugere Michel Lagrée (2002), o 
esforço das elites eclesiásticas de se apropriarem da im-

2 Pio IX. “Quanta Cura. Condenação e proscrição dos graves erros do tempo 
presente” (1864). (Costa, 1999, p. 248-249).
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prensa, um dos pilares da estruturação da consciência 
histórica moderna3, para combater o que julgavam serem 
os malefícios da mesma modernidade, não deixa de ser algo 
um tanto paradoxal – já que pressupõe a ampla utilização 
dos recursos da prensa gráfica para combater uma certa 
modalidade de conhecimento laico que os impressos pu-
seram a circular, não apenas na Europa, a partir do século 
XVI. É preciso considerar, porém, que mesmo todo esse 
conhecimento produzido cada vez mais fora das instâncias 
eclesiásticas, ao menos a princípio, parece não se ter laici-
zado tão rapidamente. Antes que Jeremy Popkin4 pudesse 
ver os jornais franceses dando nova face às notícias ou que 
Jean Dhombres5 vislumbrasse os livros conferindo novas 
formas à ciência, Jean Delumeau já havia evidenciado, entre 
os anos finais do século XVI e o início do século XVIII, o 
“extraordinário” renascimento do interesse dos europeus 
pelos problemas religiosos. Depois de ter, aparentemente, 
estagnado nos anos próximos ao Concílio Tridentino, “o 
livro religioso experimenta na França um notável momen-
to de auge”, com a difusão “entre um público amplo de 
textos litúrgicos, estudos teológicos, meditações místicas, 
apologias da religião, escritos polêmicos, vidas de santos e 
narrações de milagres” (Delumeau, 1973, p. 47-48, tradução 
livre). Entre os católicos, novas formas de devoção coletiva 
e individual fazem imprimir manuais de espiritualidade 
e guias de confissão (Lebrun, 1991), enquanto nos meios 
protestantes, a “Bíblia de Lutero teve uma aceitação extra-
ordinária”, como destaca Germano Tüchle (1971, p. 60).

3 A esse respeito ver Burke, 2006, p. 24ss.
4 Cf. “Jornais: A Nova Face das Notícias” de Jeremy Popkin (Darnton; Roche, 

1996). 
5 Cf. “Livros: Dando Nova Forma à Ciência” de Jean Dhombres (Darnton; 

Roche, 1996). 



108

A partir da metade do Setecentos essa realidade co-
meça a ser outra. Michel Vovelle (1988), em um estudo já 
clássico, observou com perspicácia a complexa realidade 
das campanhas descristianizadoras na França, onde, antes 
mesmo da revolução, Igreja e Estado já haviam se unido 
na tentativa de evitar desvios e extrapolações, censurando 
tudo que pudesse impugnar “a religião, o poder estabelecido 
e a moral aceita”. De acordo com Daniel Roche, a própria 
ação dos mecanismos de coação, proibição e controle 
indicavam a percepção que tanto os círculos absolutistas 
quanto a hierarquia católica tinham da imprensa. “Também 
eles a viam como o principal veículo do conhecimento e 
do pensamento, o meio transmissor de toda discussão 
política e religiosa, o instrumento de expressão tanto da 
crítica subversiva quanto da obediência e aquiescência 
intelectual” (Roche, 1996. p. 22). No século que se segue às 
tormentas revolucionárias, o magistério pontifício negou 
com veemência toda novidade, adotando, segundo Hervé 
Serry (2004), uma retórica profundamente antimoderna. 
Ocorre, porém, que entre os novos mecanismos de prose-
litismo necessários ao catolicismo (para se contrapor a uma 
sociedade progressivamente mais secularizada) estavam 
muitas das invenções modernas que, mesmo combatidas 
no campo discursivo acabaram, sendo incorporadas às 
estruturas da Igreja, permitindo que elas fossem, assim, 
ao mesmo tempo modernizadas e sacralizadas. Algo que 
aparece quase completamente desnudo na insistência com 
que o papa Leão XIII (1878-1903) conclamou, ao longo 
de todo o seu pontificado, os católicos de todo o mundo a 
promoverem uma imprensa cristã e edificante dos “valores 
morais da verdadeira religião” (Leão XIII, 1947). 

Partindo de uma distinção que parece ter-se tornado 
comum ao longo de seu mandato apostólico – entre a Boa 
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e a Má Imprensa –, o papa dirigiu, ao clero e ao episcopado 

de diversos países, cartas encíclicas nas quais os incitava a 
combaterem duramente os jornais “ímpios”, cujo objetivo 
deliberado era “solapar, por todos os meios, o clericalismo 
(ou catolicismo) em todos os seus fundamentos e mesmo 
nas fontes da vida, isto é, na escola e na família” (Leão XIII, 
1947. Apud Klauck, 2009, p. 47). Falando aos prelados da 
Itália, sugere vigilância contra “esses jornais de desordem 
e de iniquidade, cujos excessos as leis são impotentes para 
refrear e o sentimento do pundonor é incapaz de conter as 

tristes extravagâncias”. Eles “perseguem hostilmente a Igreja 
e o Pontífice supremo com maldições cotidianas e acusações 
caluniosas” e “Vós [o episcopado italiano] deveis, por meio 
de graves e severas advertências, levar os fiéis a manterem-
se em alerta, e a empregarem uma prudência religiosa na 
escolha de suas leituras” (Idem). Mais do que isso, o papa 
sugere aos bispos da Hungria a missão de edificar órgãos de 
imprensa e propaganda da fé, capazes de “evitar opiniões 
errôneas ou para extirpá-las”, fazendo “difundir copiosa-
mente, entre o povo, escritos conformes à verdade e aptos 
a conduzir a virtude” (Leão XIII, 1947. Apud Klauck, 2009, 
p. 50). Aos escritos, devem os católicos opor outros escritos: 
“aos males, remédios adequados” (Leão XIII, 1947. Apud 
Klauck, 2009, p. 49), ou como em um adágio desse mesmo 
papa muito utilizado nos impressos católicos brasileiros: 
“Imprensa contra imprensa: contra a má imprensa só a 
boa imprensa”.

Antes de Leão XIII, porém, Gregório XVI (1831-1846) 
já havia combatido as transformações de seu tempo com 
boas palavras (Sauvigny, 1971, p. 244), antecipando a prá-
tica dos pontífices que o sucederam de escrever sobre tudo, 
clamar com uma enorme recorrência a providência divina 
e emitir, através das encíclicas, veementes condenações a 
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tudo que não seguisse estritamente a ortodoxia. Colocando 
o papado “resolutamente no campo dos defensores da or-
dem estabelecida, não foi com menos vigor que esse papa 
reivindicou os direitos da Igreja contra o Estado” (Sauvigny, 
1971, p. 246) e assumiu, como um programa seu, a defesa 
da necessidade do poder temporal de Roma, na luta contra 
os nacionalismos e a ideologia republicana, tidas como 
frutos de “uma mania por novidades” que, “como câncer, 
se espalha entre os povos”6. Mas foi no papado de Pio IX – 
a quem Roger Aubert caracterizou como um homem com 
olhos voltados para o passado ou mais “um papa típico do 
Antigo Regime” (Aubert, 1975, p. 13) – que o antimoder-
nismo católico conheceu uma melhor formulação. Sua pri-
meira encíclica, que costuma ser um programa do papado, 
já consistia em uma condenação dos erros da época7, cujos 
tópicos subsidiaram também seus documentos sobre a re-
forma da disciplina religiosa8, a unidade da Igreja9, a censura 
canônica sobre os livros10 e a intangibilidade e necessidade 
do poder temporal11.

Os argumentos, que em si não eram novos, consistiam 
em enfatizar que “a reta razão revela, protege e defende 
a fé, enquanto [somente] a fé livra a razão de todo tipo 
de erro”; que “o mandamento de obedecer à autoridade 

6 Gregório XVI “Singulari nos. Os erros de Lamennais em Palavras de um 
crente” (1834). (Costa, 1999, p. 47).

7 Cf. de Pio IX a encíclica “Qui Pluribus. Erros da época” (1846). (Costa, 1999, 
p. 81-99).

8 Cf. de Pio IX. “Ubi Primum Arcano. Reforma da disciplina religiosa” (1847). 
(COSTA, 1999, p. 100-107).

9 Cf. de Pio IX a encíclica “In Suprema Petri. A unidade da Igreja” (1848). 
(Costa, 1999, p. 109-120).

10 Cf. de Pio IX a encíclica “In Sessioni X Concilii. A censura canônica sobre os 
livros” (1848). (Costa, 1999, p. 121-123).

11 Cf. de Pio IX a encíclica “Nullis Certe Verbis. Intangibilidade e necessidade 
do poder temporal” (1860). (Costa, 1999, p. 217-224).
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constituída não pode ser violado por ninguém sem que 
haja pecado”; que os clérigos devem impingir nos fiéis a 
piedade, a devoção e a virtude, “mostrando-se ao povo de 
Deus modestos, humildes, sóbrios, benignos, pacientes, 
justos, irrepreensíveis por integridade e castidade, dignos 
de serem honrados pela sabedoria”, mas sustentando a 
fortaleza militar do “exército de Cristo, que luta contra a 
corrupção dos costumes”. Por isso, a Igreja devia vigiar e 
censurar os que pensam, e, “mais odiosamente”, publicam 
livros e opúsculos – “pequenos no tamanho, mas grandís-
simos por malícia” – no intuito de “propagar doutrinas 
perversas e nocivas à religião e ao Estado”. O posiciona-
mento com relação às outras igrejas cristãs seguia a mesma 
linha: os católicos do Oriente deveriam reconhecer no papa 
de Roma, e somente nele, o continuador de Pedro e assim 
retornar à Igreja romana, a única “contra a qual as portas 
do inferno não prevalecerão”12. Aos reformados caberia o 
papel de difusores de ideias demoníacas, como a ciência e a 
indústria, atividades nas quais a presença dos protestantes 
era maciça e evidente (Lagrée, 2002).

No Brasil, a truncada recepção desses documentos 
se somou ao episódio envolvendo os bispos de Olinda e 
do Pará, dom Vital e dom Antonio Macedo Costa (Villaça, 
1974), e aos muitos ataques que a imprensa liberal vinha 
desferindo contra as constituições Pastor Aeternus e Dei 
filius, proclamadas durante o Concílio Vaticano I (1869-
1870). Rui Barbosa havia traduzido e prefaciado o livro 
do teólogo alemão Johann J. I. Von Döllinger, fazendo 
repercutir aqui o elenco, erudito e bem fundamentado, 
de argumentos históricos e teológicos que se opunham à 
infalibilidade papal e à política centralizadora de Roma13. 

12 Todos esses trechos foram extraídos das encíclicas citadas anteriormente.
13 A este respeito ver Janus (s/d).
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De acordo com Antonio Gouvêa Mendonça (2003, p. 148), 
em poucos anos o texto que Rui Barbosa acrescentara ao 
original havia se tornado quase tão famoso quanto o pró-
prio livro, com isso divulgando entre nós um novo rol de 
duras críticas aos jesuítas e às estratégias romanizadoras 
que também Joaquim Nabuco alardeava em seu libelo A 
Invasão Ultramontana (1873). Na mesma época, a imprensa 
periódica dos maiores centros urbanos disparava contra a 
Igreja inúmeros ataques. Ângelo Agostini caricaturava o 
clero de muitas formas no Diabo Coxo, representava-o na 
pele de asnos no Cabrião e na capa de sua Revista Ilustra-
da14 chegou a plasmar uma imagem que pode nos servir 
como síntese dos debates daquele momento: uma enorme 
serpente a sufocar um indígena, completamente rendido. 
No corpo da cobra, a inscrição: Política do Vaticano.

À medida que o anticlericalismo ganhava espaço nos 
grandes jornais, a nascente imprensa católica, na maioria 
das vezes provinciana e com muitas dificuldades para se 
manter, contra-atacava (Azzi, 200_). Assim, em 1873, o 
Pe. Silvério Gomes Pimenta, futuro arcebispo de Mariana 
e, já a essa época editor de um jornal intitulado O Bom 
Ladrão, pontuava: “É certo que se o êrro avança, a verdade 
não recua, antes sai à frente com fatos estrondosos, como 
agora no Norte, e com defensores gigantes e que dão bor-
doadas de desancar” (O Bom Ladrão, 1873, p. 1, grifos do 
autor). Ou como se podia ler em outro editorial do mesmo 
jornal: “Não havemos de pegar em armas, porque Deus 
nô-lo proibe; não havemos de urdir revoluções, porque o 
Senhor aborrece quem as trama e executa; mas enquanto 

14 Nos três periódicos os desenhos são assinados por Ângelo Agostini. O Diabo 
Coxo circulou entre 1864 e 1885, o Cabrião entre 1886 e 1887 e a Revista 
Ilustrada, de vida um pouco mais longa, entre 1876 e 1888. Cf. Barbosa, 
2010. p. 96ss.
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tivermos a palavra que os tiranos não podem arrancar-nos, 
havemos de clamar contra a iniquidade” (O Bom Ladrão. 
Apud Trindade, 1955, vol. 2, p. 307, grifo do autor).

Para Riolando Azzi (200-), esses periódicos, quase 
sempre desprezados pela imprensa dos grandes centros 
e “ridicularizados pelas posições intransigentes e espi-
ritualistas adotadas por seus redatores”, acabaram por 
constituir uma forma eficiente “de promover a fé e a moral 
católica, e, com bastante frequência, estimular determina-
das formas de culto e devoção” conformes às convicções 
do catolicismo ultramontano e romanizado. Em sua fase 
inicial (1830-1870), “cada jornal, pequeno e limitado, como 
eram as gazetas desse período, não somente tinha um raio 
de ação muito reduzido, como ainda durava pouco. Eram 
‘folhas sazonais’, como afirmava um articulista da época” 
(Lustosa, 1983, p. 13). Pareciam-se, na realidade, com 
“um prolongamento do catecismo, apenas em formato de 
periódicos” voltados, principalmente, para as “questões do 
culto, da piedade e da doutrina”, que pretendiam nada mais 
do que “estender aos fiéis os ensinamentos eclesiásticos 
do púlpito” (Lustosa, 1983, p. 14). As próprias determi-
nações da hierarquia orientavam os impressos católicos 
nesse sentido. Em primeiro lugar, afastar os crentes dos 
“perversos desígnios” de todos aqueles que fazem “mau 
uso da arte da imprensa”. Em segundo, instruir a todos 
na fé, “recomendando aos fiéis a leitura e a propagação” 
desses “santos periódicos”.

Assim, os bispos, reunidos em Roma no Concílio 
Plenário Latino-Americano (1899), dedicaram a sua aten-
ção, primeiro, aos impedimentos e perigos da fé (título II), 
sem deixar de abordar, mais adiante, o valor da imprensa, 
dos impressos e dos escritores católicos para a difusão da 
doutrina cristã (título X). Nesse item os prelados exortam 
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veementemente aos eclesiásticos e seculares que tenham 
dons necessários, e antes de tudo uma piedade e uma fé 
a toda prova, para que, cada qual na sua esfera, escreva 
nos periódicos católicos, defendam e reivindiquem as 
doutrinas e direitos da Igreja, ponham em claro os inu-
meráveis enganos dos ímpios, e refutem a aterradora 
multidão de erros.15 

Também aos leigos cabia, aqui, uma missão ativa. 

Talvez por isso, o primeiro Congresso Católico Brasileiro 
não tenha deixado de reforçar a ideia de que mesmo entre 
o laicato havia se disseminado o objetivo de fundar, ao 
menos em todas as dioceses, “um Jornal Catholico com as 
condições necessárias para a sua duração, boa redação e 
sábia administração”, ficando recomendado expressamente 
no documento final do encontro: “que se tenha muito em 
vista a idéia de que, para a sustentação de um jornal inde-
pendente, como deve ser o Jornal Catholico, não basta o 
producto das assignaturas, mas é necessario que elle tenha 
[recursos] com que possa contar fóra dessas contribuições” 
e também que as Associações Catholicas como o Apostolado 
da Oração, por exemplo, deviam se esforçar em proteger 
“com todas as suas forças e de todos os modos que estiverem 
ao seu alcance esta obra de summo interesse para a causa 
catholica”16.

Para uma apreensão mais exata dos rumos da impren-
sa católica ao longo de boa parte do século XX, há que se 
notar, ainda, que, nos anos que circundam o Concílio Ple-
nário, como acentua Oscar Lustosa (1983, p. 15), também 
a imprensa confessional havia absorvido o tom “agressivo 
da imprensa apologética e polêmica”. É o que se pode de-

15 Concilio Plenario de La América Latina. Celebrado en Roma, el año del 
Señor de MDCCCXC IX. 

16 Cf. as Actas e Documentos do Primeiro Congresso Católico Brasileiro (1900, 
p. 193).
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duzir também das cartas pastorais, coletivas ou individuais, 
nas quais a imprensa católica aparece recomendada como 
uma forma de santificar a vida cotidiana dos fiéis, como 
sugere Dom Macedo Costa17, ou como propõe o conjunto 
do episcopado nacional em 1890 – um texto no qual se 
indica que praticar a boa leitura significa também uma 
forma de “revestir hoje mais particularmente o amor para 
com a Igreja”. E continuam os prelados, dirigindo-se aos 
fiéis: “quiséramos ver-vos todos empenhados na difusão da 
imprensa católica como um meio de atalhar quanto possível 
os estragos da imprensa ímpia”18. Algumas ideias centrais 
presentes nesses escritos são que a imprensa católica pro-
longa para além do espaço interior da igreja a mensagem 
civilizadora do cristianismo; que se opõe frontalmente à 
“ignorância religiosa” do povo – servindo de mecanismo 
para instruir a todos nas verdades da religião de Cristo e que 
edifica a boa moral e sustenta sãos costumes, opondo-se ao 
desvirtuamento estampado nos livros e opúsculos produzi-
dos pela imprensa incrédula e nas formas espirituais ditas 
inferiores, que caracterizam os ritos e celebrações populares.

Julio Maria, ainda no final do século XIX, vai descre-
ver o panorama de uma Igreja que ainda não havia aceitado 
no Brasil os ensinamentos do papa. “O clero brasileiro não 
tem nenhum valor político e social. Nem ele pesa, como 
devia acontecer, na balança da opinião. Nem a Igreja brasi-
leira é ouvida em nenhum dos grandes interesses da pátria” 
(apud Villaça, 2006, p. 120). O redentorista via ainda, e com 
indignação, “o clero encerrado na sacristia”, “esperando 
tudo da graça de Deus” (apud Villaça, 2006, p. 120). Cerca 

17 A este respeito ver Carta Pastoral do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo do Pará e 
Amazonas, Dom Macedo Costa, publicando o jubileu em sua diocese no ano 
de 1875, publicada em Belém, em 1875.

18 Cf. Pastoral Collectiva do Episcopado Brazileiro ao Clero e aos fieis da Egreja do 
Brazil, publicação da Typographia Montenegro, em 1890, no Rio de Janeiro. 
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de uma década mais tarde, Dom Sebastião Leme, na pri-
meira pastoral que dirige aos seus diocesanos de Olinda19, 
repete o diagnóstico daquele que, segundo Antonio Carlos 
Villaça (2006), havia inaugurado a sociologia religiosa do 
Brasil. Os católicos são entre nós ampla maioria, afirmará 
o bispo, mas uma maioria “ineficiente”, “asfixiada”, “amor-
fa”. “Uma grande força nacional, mas uma força que não 
atua, não influi, uma força inerte”. E conclui: “católicos de 
nome, católicos por tradição e por hábito, católicos só de 
sentimento” (apud Villaça, 2006, p. 136). À diagnose ex-
tensa, segue a terapia breve: “pregar ensinando”, vai sugerir 
Dom Leme. “Os sermões são exortações, mas não ensinam. 
Difundir a doutrina. Sua preocupação é esta: que haja uma 
pregação doutrinal” (Villaça, 2006, p. 139). E nesse ponto a 
imprensa vem substituir o púlpito. “O jornalista sucede ao 
pregador ou sermonista” (Villaça, 2006, p. 136).

Já a Pastoral Collectiva, proveniente da assembleia 
dos bispos do Centro-sul do Brasil, de 1910, recomendava 
aos “Parochos [que] diffundam o catecismo e bons livros 
de leitura agradavel e instrução religiosa. Do pulpito e do 
altar, em publico e em particular, lembrem-se aos fieis a ne-
cessidade de adquirirem bons livros para lerem em familia 
e se offereçam para mandal-os comprar”. E recomendava 
aos religiosos uma série de procedimentos:

45. Com este empenho procurem neutralisar o mal 
da diffusão de folhetos nocivos, opondo-lhes folhetos, 
jornaes e revistas sãs, adaptados ás necessidades de cada 
parochia. [...]
47. E como a leitura mais perigosa actualmente é forneci-
da pelos maus jornaes, instruam os fieis sobre tão grande 

19 Os trechos citados da Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme, Arcebispo 
Metropolitano de Olinda, saudando os seus diocesanos, publicados pela 
Typographia Vozes de Petropolis, em 1916, encontram-se reproduzidos em 
Villaça (2006, p. 120ss.).
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perigo, fazendo conhecer a má imprensa, retirando-a de 
suas mãos e substituindo-a pela bôa.
48. Esforcem-se os Rvds. Parochos, os Sacerdotes em 
geral, e os bons catholicos por combater a todo o transe 
a má imprensa, impedindo a assignatura, a compra e 
leitura de maus jornaes, revistas e periodicos, quer tragam 
artigos contra a Religião, seus dogmas e ministros, quer 
tragam composições immoraes. Neste sentido, nunca 
pensem ter feito bastante.20

De forma enfática, instigava os clérigos a insistirem 
“para que ninguem concorra, de modo nenhum, para tal 
imprensa, e [para que] todos devolvam, sem mais conside-
ração o jornal que uma vez trouxer artigos deste genero. 
Será uma lição mui efficaz para a correção da má impren-
sa e muito proveitosa para os fieis”21. O texto da Pastoral 
Coletiva das Províncias Eclesiásticas do Centro e Sul do 
Brasil (1915) exortava, por sua vez, todos os sacerdotes 
para que trabalhassem incansavelmente “para que os fiéis 
compreendam o rigoroso dever de não acolher de forma 
alguma, jornais ímpios, inimigos da Religião católica, ou 
que aceitam publicações ofensivas à fé e à moral (CPB. 
138)”, e subscrevia:

§ 1.º É pecado não só assinar tais jornais, mas lê-los, 
conservá-los em casa ou cooperar, de qualquer modo, 
para a manutenção e difusão dos mesmos.
§ 2.º É absurdo concorrer para que outros, por êsses 
jornais, insultem nossas crenças, nossos Bispos, etc. [...]
§ 4.º Além do pecado de cooperação na difusão do erro, 
há o escândalo que cometem os que auxiliam os jornais 

20 Cf. especialmente as página 14 e 15 da Pastoral Collectiva dos Senhores 
Arcebispos e Bispos das Provincias Ecclesiasticas de S. Sebastião do Rio de 
Janeiro, Mariana, S. Paulo, Cuyabá e Porto Alegre communicando ao clero e 
aos fieis o resultado das Conferencias dos mesmos na cidade de S. Paulo de 
25 de Setembro a 10 de Outubro de 1910, publicada no Rio de Janeiro pela 
Tipographia Leuzinger, em 1911.

21 Cf. a Pastoral Collectiva dos Senhores Arcebispos, apontada na nota 27.
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impios, porque dão ocasião a que leiam infâmias os que 
freqüentam as agências dos correios, clubes, associações 
literárias, etc, assim como quaisquer outros sob cujos 
olhos acertar de cair o artigo máu.
§ 5.º Mais: o dinheiro com que favorecem os máus jornais, 
faz falta para a manutenção dos bons.22

Instituía também essa mesma Pastoral, o Dia da Boa 
Imprensa (15 de agosto), que muitos prelados citarão mais 
tarde em suas cartas, inclusive, como o faz Dom Octávio 
Chagas de Miranda, como um dia “destinado à propagan-
da e coleta de donativos e assinaturas para o futuro diário 
católico”23.

Exemplos, buscados na Europa, vão justificar o in-
vestimento dos bispos em discutir e incentivar também a 
articulação de todo o periodismo católico em associações, 
ligas e centros, à imitação do que se dava na Alemanha (Lus-
tosa, 1983, p. 18), na França, na Espanha (Sanchez, 2002), 
ou em Portugal (Maia, 2006), para citar apenas alguns. 
Dom José de Camargo Barros24 vai mencionar a experiência 
exitosa da agência de notícias do La Croix, e Dom Eduardo 
Duarte Silva faz em sua carta pastoral, intitulada Os abusos 
e os males da Imprensa, um inventário dos jornais europeus 
nos quais os jornalistas católicos, “verdadeiros campeões 
da fé”, têm prestado incontáveis serviços à religião, baten-

22 Cf. as Constituições Eclesiásticas do Brasil. Nova Edição da Pastoral Coletiva 
de 1915. Adaptada ao Código de Direito Canônico, ao Concílio Plenário 
Brasileiro e às recentes decisões das sagradas Congregações Romanas, 
publicada em Canoas pela Tipografia La Salle, em 1950. (Item 108, grifo do 
autor).

23 Cf. a Carta Pastoral de D. Octavio Chagas de Miranda, Bispo de Pouso Alegre. 
A Imprensa Catholica e sua Orientação, publicada em Pouso Alegre pela 
Typographia da Escola Profissional, em 1918 (Lustosa, 1983, p. 119).

24 Cf. a Carta Pastoral de D. José de Camargo Barros solicitando apoio de seus 
diocesanos em favor da Imprensa Católica publicada em 1898 em Curitiba, 
por editora desconhecida (Lustosa, 1983. p. 39).
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do-se esses “valentes lutadores”, com verdadeiro “ardor, 
zelo, coragem e denodo à ciência”, “contra os hereges, os 
sectários de toda espécie, os demolidores das instituições 
e os propagadores de todos os erros e vícios”25. Também 
a manutenção de alguns jornais se legitima pelos mesmos 
argumentos, como aponta Marcos Gonçalves (2006), ao 
evidenciar que os editores da revista Ave Maria, a todo o 
tempo, retomavam a ação missionária do padre Antonio 
Maria Claret, um fecundo pregador, místico e escritor, 
que fundou na Espanha a Hermandad espiritual de buenos 
libros e uma Libreria Religiosa que, em menos de vinte anos, 
havia distribuído aos fiéis quase dez milhões de volumes do 
catecismo e de livros de oração.

É com essa mentalidade que Dom Adaucto Aurelio 
de Miranda Henriques, arcebispo metropolitano da então 
Parahyba do Norte, conclama a todos os seus diocesanos: 
“agora mãos à obra, que o tempo urge”. Pois, frente ao 
século “solapado pelo indiferentismo, fruto da apostasia 
social, carcomido pelo orgulho humano que tem por se-
nha a razão independente” e “torturado, ao fim, pela sede e 
ambição do gozo material”, a missão da imprensa católica 
é “salvar a sociedade, vivificá-la”26, uma tarefa para a hora 
atual, algo que não podia esperar. A mesma urgência é 
apresentada por Dom Octávio Chagas de Miranda, que 
escreve sua carta pastoral sobre A Imprensa Catholica e sua 
orientação, em 1918, depois de um ano que o bispo consi-

25 Trechos citados extraídos da Carta Pastoral de D. Eduardo Duarte Silva, Bispo 
de Santanna de Goyaz sobre os Abusos e Males da Imprensa, publicada em 
Uberaba pela Typographia do Correio Catholico, em 1902 (Lustosa, 1983, 
p. 56-57).

26 Cf. a Carta Pastoral de D. Adaucto Aurelio de Miranda Henriques, Arcebispo 
Metropolitano da Parahyba do Norte. Do nosso dever para com a Imprensa, 
publicado na Parahyba (como se grafava na época) pela Typographia d’A 
Imprensa, em 1918 (Lustosa, 1983, p. 98-99).
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dera ter sido “de sofrimento e apreensão para todos”, no 
qual parece que Deus “quis reunir todas as provações que 
julgou necessárias à purificação de nossas almas, para que, 
como Jó, déssemos uma prova de fidelidade e de confiança 
na sua providência”27.

O tom escatológico que marca esses documentos não 
se restringe, entretanto, às primeiras décadas do século, 
pois na medida em que os mesmos topos antimodernistas 
vão sendo retomados pelos pontífices romanos, vão tam-
bém sendo recuperados pelos prelados brasileiros em seus 
escritos. Assim, pode-se ler na pastoral de Dom Aquino 
Corrêa, arcebispo de Cuiabá, a reprodução da divisa que Pio 
XI (1922-1939) havia confiado aos “jornalistas da pátria” 
para combater o “caos do século”, “a empunhar na destra o 
facho luminoso da Imprensa, por entre a irradiação divina 
da nova palavra criadora: ‘Dilatem-se os reinos da verdade’. 
Dilatentur spatia veritatis”28. Em franca artilharia contra 
uma visão de mundo não mais estruturada a partir da reli-
gião, quase sempre esses bispos insistirão na utilidade em 
distinguir, de forma didática, a Boa da Má Imprensa. Dom 
Oscar de Oliveira, arcebispo de Mariana, que nunca chegou 
a redigir uma carta pastoral dedicada especificamente a esse 
tema, vai, por exemplo, insistir na utilidade dessa distinção 
nas páginas de um jornal que ele próprio havia criado – O 
Arquidiocesano, órgão oficial de imprensa da arquidiocese 
de Mariana. Para o prelado,

espada de dois gumes, a imprensa salva ou mata. A má 
imprensa, a imprensa sensacionalista, a imprensa venal 
deforma os espíritos, corrompe os corações, metaliza as 
almas. Seus efeitos são altamente perniciosos na socie-

27 Cf. a Carta Pastoral de D. Octavio Chagas de Miranda (Lustosa, 1983, p. 106).
28 Cf. a Carta Pastoral de D. F. de Aquino Corrêa, S.S., Arcebispo de Cuiabá. Pio 

XI e a divisa dos jornalistas publicada em São Paulo pela A. J. C. de São Paulo 
(Associação dos Jornalistas Católicos), em 1940 (Lustosa, 1983, p. 177).
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dade moderna: irreverência para com as autoridades, 
críticas mordazes e descaridosas, espírito de insubmissão, 
ânsia de nivelamento de súditos com superiores, negação 
de hierarquia, amor desenfreado aos prazeres, egoísmo, 
ambição, desvalorização dos bens espirituais e eternos, 
esquecimento de Deus e adoração da matéria. Não há 
exagero ou pessimismo em tais observações. Estão bem 
patentes os fatos, e contra fatos não há argumentos (Oli-
veira, 1964, p. 01, grifos nossos).

Cabia, nessa ótica, aos jornalistas católicos assegurar 
a existência de uma “imprensa sadia e segura”, capaz de 
“informar sem falsear, distrair sem degradar e orientar 
sem violentar” (Bartolomeotti, 1973, p. 01). Verdadeiros 
“artífices da palavra”, deviam trabalhar esses jornalistas 
para educar “os leitores na apreciação do que é verdadeiro, 
bom e belo”, primando em sua escrita por uma “profunda 
sensibilidade cristã que impregne cada uma de vossas ações 
e espalhe com graça e distinção ‘o bom odor de Cristo’” (Jor-
nalistas Católicos..., 1973, p. 02, grifo nosso) na sociedade 
contemporânea.

Mais do que cobrar prudência e responsabilidade 
dos fiéis, para que se resguardem de tudo aquilo que não é 
conforme a religião, o que a maioria desses escritos faz em 
seu apostolado é instituir um programa ativo, intensamente 
combativo e, ao mesmo tempo, (in)formativo. Trata-se, a 
nosso ver, de assegurar para a fé católica seu aspecto nor-
mativo, que configure nos fiéis determinados imaginários 
sociais (Baczko, 1985, p. 313-314). Por isso esses autores 
dão tanto valor à imprensa. Para eles, “imprensa é tudo, um 
poder imenso, a primeira potência do mundo. O homem 
moderno já não pensa, já não reflete por si – pensa o que 
pensa o jornal [...] o cidadão moderno tem o cérebro de 
papel” (Brandão, 1969. p. 03). Alinhados a uma matriz de 
pensamento conservadora e intransigente, esses autores 
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militam por um modelo de imprensa, a Boa Imprensa, que 
não tolera e rotula 

certa imprensa sensacionalista e cretinizada, que, abusan-
do do direito de divulgação, veicula o crime, as desordens 
passionais e aquelas misérias infelizmente inevitáveis no 
meio social. É uma imprensa que deseduca, que envenena 
o pensamento, que cria idéias, falsas, sem o menor aprêço 
pela inocência e pela moral. 

Em sua visão, “essa imprensa canalha não tem a 
mínima utilidade, antes contribui para a corrupção dos 
costumes e para o desvirtuamento da opinião pública”. 
Por isso, munindo-se de linguagens políticas que remetem 
a uma matriz reacionária do catolicismo do século XIX, 
propõem, atualizando velhas fórmulas de fé e modelos es-
tereotipados de ser católico, que “já é tempo de pôr côbro a 
tanta exploração e tanta patifaria. Chega de complacência. 
Urge a depuração em regra na imprensa suja, inconveniente 
e canalha” (Imprensa suja, 1969, p. 02). Em um mundo 
agora permeado pela palavra impressa, afirma-se que fora 
dos jornais da igreja não há salvação.
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O livro católico e o mercado editorial 
brasileiro (1922-1943)1

Guilherme Ramalho Arduini

Introdução

O objetivo deste capítulo é explorar um fenômeno 
editorial das décadas de 1920 e 1940: a inclusão de livros em 
defesa do catolicismo, isto é, explicitamente prosélitos, nos 
catálogos das principais editoras do período. Para cumprir 
com o intuito, é mister iniciar por algumas considerações 
prévias a respeito do contexto intelectual no qual foram 
produzidos, das propriedades sociais dos autores das obras e 
da morfologia do mercado editorial no período em análise. 
Em seguida, será necessário investir na compreensão do 
tipo de livro que eles conseguem emplacar nestas grandes 
editoras. Nas considerações finais, haverá espaço para tecer 
uma comparação entre a bibliografia e os elementos trazidos 
pelas trajetórias analisadas por este texto.

1 Algumas das ideias presentes neste texto fazem parte de minha tese de 
doutorado, desenvolvida sob a orientação do Prof. Sergio Miceli do De-
partamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Para uma análise 
pormenorizada das obras citadas, remeto o leitor à tese, especialmente em 
seus capítulos III a VI. 
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O Centro Dom Vital

Este nicho editorial se constituiu a partir de experiên-
cias prévias de autores católicos na imprensa do período, 
especialmente a revista A Ordem, criada em 1921 por Jack-
son de Figueiredo em atendimento ao anseio do bispo do 
Rio de Janeiro, Sebastião Leme. Ele desejava arregimentar 
um exército de universitários e profissionais liberais para 
transformá-los em escritores de obras em defesa do cato-
licismo.

O sucesso da revista foi considerável desde o início e 
ensejou outras iniciativas, como a criação do Centro Dom 
Vital, em 1922. Novamente sob a liderança de Jackson de 
Figueiredo, constituiu-se um espaço de sociabilidade no 
qual ocorriam semanalmente palestras e ritos católicos. A 
convivência entre exigências intelectuais e devocionais mar-
caram desde o início a identidade dos vitalistas2 e fomentou 
a publicação do tipo de livro católico ora em tela. Nos anos 
seguintes, grupos de outras cidades além da capital federal 
se juntaram à iniciativa, fundando centros de mesmo nome 
em outras cidades. Nas reuniões se discutia os rumos que 
o catolicismo deveria tomar em resposta aos desafios de 
um ambiente cultural hostil às considerações religiosas e o 
modo como a Igreja poderia auxiliar a sociedade brasileira 
a resolver o angustiante problema da instabilidade política 
que marca os anos 1920. 

O grupo julgava necessário defender uma forma de 
catolicismo capaz de dialogar com esse ambiente hostil de 
modo a valorizar alguns aspectos da cultura moderna e con-
denar outros. Em outras palavras, os vitalistas precisavam 

2 Emprego este termo para denominar os frequentadores do Centro que dei-Emprego este termo para denominar os frequentadores do Centro que dei-
xaram escritos em defesa do grupo ou das visões partilhadas por eles. Por 
este termo quero fazer entender que existe uma identidade partilhada por 
eles, sistematicamente defendida em seus escritos. 
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se mostrar bons intérpretes do estado da arte na literatura, 
artes, filosofia e humanidades para justificar seu intento de 
modificar o eixo das discussões culturais, de modo que elas 
exprimissem questões religiosas. 

Os autores mais bem sucedidos nesta empreitada 
foram Tristão de Athayde e Leonel Franca, cujas biografias 
possuem elementos importantes para a compreensão da 
obra. Tristão era o pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, 
nascido no Rio de Janeiro, em 1893. Único filho homem 
de um industrial do ramo têxtil pôde desfrutar de diversos 
preceptores durante sua infância e juventude, acumulando 
uma vasta experiência cultural da qual fez parte frequentes 
viagens a Paris. Dedicou-se ininterruptamente à crítica 
literária a partir de 1919 através das páginas de jornais 
cariocas, nas quais demonstrou, a partir de 1922 a sua pre-
dileção pelo modernismo aberto ao diálogo com o mistério 
e a transcendência, tal como expressa nas páginas da revista 
carioca A Festa. Ela também apresentaria um avanço em 
relação à tendência iconoclasta do modernismo do pau-
brasil, incapaz de produzir uma arte dotada de sentido. As 
discussões sobre o que deveria ser a arte estavam no bojo da 
sua reflexão sobre a natureza humana e ajudam a entender 
sua adoção em público da fé católica em 1928.

O tio-avô de Leonel Franca foi um dos bispos envol-
vidos na questão religiosa do final do Império: D. Macedo 
Costa, bispo do Pará. Além disso, um tio seu também foi 
padre. Embora tivesse nascido no Rio Grande do Sul, iniciou 
os seus estudos na Bahia, onde prosseguiu até o segundo 
ano ginasial em 1905, quando sua mãe faleceu. Por inicia-
tiva do tio, Monsenhor Macedo Costa, Leonel e mais três 
irmãos se tornaram internos do Colégio Nova Anchieta de 
Nova Friburgo. Após ter concluído este ciclo de estudos, 
é enviado a Roma para estudar teologia. Ao voltar para o 
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Brasil, dedica-se ao Ensino no Colégio Santo Inácio, no Rio 
de Janeiro, no qual desempenhava não só o papel de pro-
fessor como realizava outras tarefas, entre as quais entregar 
os alunos em domicílio e atuar como diretor espiritual. 
Em 1920, Franca volta a Roma para cursar Teologia. Em 
1923, não obstante uma crise cardíaca que quase o levou à 
morte, é ordenado padre (D’Elboux, 1953). Após concluir 
a faculdade de Teologia (em parte atrasado, devido aos 
seus problemas de saúde), regressa ao Brasil, onde divide 
o seu tempo entre as atividades do Centro Dom Vital e as 
do Colégio Santo Inácio, ambos no Rio de Janeiro.

No Centro, Tristão de Athayde e Franca exerceram 
a função de líderes graças à bagagem cultural e acadêmica 
mais ampla, com passagens pelo exterior em suas forma-
ções, mas também pelo tempo que podiam dedicar a esta e 
às demais instituições católicas das quais participaram. Pela 
razão e pela fé, eram legítimos porta-vozes do projeto de 
intervenção na cena cultural brasileira. Ao publicarem os 
seus livros, entre os anos de 1922 e 1943, encontraram um 
mercado editorial em pleno estágio de expansão, de modo 
que este viria a se configurar como um mercado nacional, 
em diversos sentidos. 

O mercado editorial brasileiro

Em um primeiro sentido, o mercado se torna na-
cional porque ganha autonomia em relação às conexões 
internacionais, interrompendo-se o costume arraigado 
de imprimir na Europa para importar ao Brasil ou de não 
traduzir as obras para o português, importando diretamente 
as edições originais. A desvalorização da moeda brasileira, 
um dos efeitos colaterais da queda nas exportações do café, 
tornou proibitivas tais práticas. O mercado dos livros se 
torna nacional também no sentido de que os mecanismos 
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de consagração dos autores atingem cidades distantes de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, através de um circuito de jornais 
dotados de colunas de crítica literária para recomendar aos 
leitores as obras ou através da venda de livros por sistema 
postal. Outro sentido de formação de um mercado nacional, 
igualmente importante, se dá pela inclusão no catálogo das 
editoras do romance social e de outros gêneros literários que 
valorizam a identidade nacional ou regional como tema3. 

Ao mesmo tempo em que o mercado editorial assumia 
uma morfologia mais semelhante àquela que conhecemos 
atualmente, o movimento católico leigo se cristalizava em 
torno de algumas instituições centrais, como a Ação Católi-
ca, fundada no Rio de Janeiro em 19294. Nascida das visões 
estratégicas do Papa Pio XI e do Cardeal Leme, arcebispo do 
Rio de Janeiro, esse movimento almejava disciplinar a atua-
ção dos leigos em benefício das prioridades estabelecidas 
pela hierarquia e encontrou uma recepção especialmente 
boa entre os profissionais liberais e universitários. Duas de 
suas principais lideranças – o presidente nacional, Tristão 
de Athayde, e o diretor espiritual, Padre Leonel Franca – 
produziram uma série de obras a partir das quais este texto 
pretende recolher indícios para compor a imagem do que 
seria o livro católico neste período. Esta reflexão se insere 
em uma série de obras que já trataram do tema, como a de 
Gustavo Sorá, o qual formula a lógica interna a este tipo de 
literatura a partir de uma tensão entre dois polos:

A discriminação de fatores para o estudo da diversidade 
do problema da edição religiosa (livros/obras/doutrinas 
etc.), nessa época, deveria qualificar a tensão entre um 

3 Em 1931, a Companhia Editora Nacional cria a série Brasiliana; em 1936, 
José Olympio inicia sua Documentos Brasileiros; e em 1940 é a vez da Martins 
Editora iniciar a sua Biblioteca Histórica Brasileira.

4 Neste momento, possuía ainda o nome de Ação Universitária Católica, 
recebendo o nome pelo qual se tornou mais conhecida a partir de 1935.
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polo de escolhas controladas diretamente pelas autorida-
des do clero ou dos cleros (reimprimatur era a primeira 
mensagem nas edições da Vozes em 1937, por exemplo), 
e outro laico, que abrangesse a versão editorial do fato 
assinalado por Antonio Candido, ao mencionar que, na 
época, “Deus está[va] na moda”. (Sorá, 2010, p. 286)

Neste último grupo se encaixariam romances e poe-
mas nos quais estaria expressa alguma forma de preocu-
pação espiritualista, presente em autores como Augusto 
Schmidt, Cornélio Penna ou Tasso da Silveira, somados 
às obras produzidas no contexto dos movimentos leigos 
do período, como a Ação Católica. De um ponto de vista 
mais geral, o mercado editorial brasileiro é, na maioria das 
vezes, enxergado pela bibliografia com base no clássico de 
Hallewell (2012), cuja narrativa se centra sobre o desenvol-
vimento do mercado editorial nacional a partir de algumas 
personalidades-chave. Esta matriz interpretativa está eivada 
de limitações, tais como creditar à personalidade individual 
de alguns sujeitos o que poderia ser explicado como um 
desenvolvimento conjuntural da cena editorial. 

Exemplos disso são os casos de Monteiro Lobato, que 
se ligava às inovações na estratégia de comércio adotada 
durante a década de 1920. Em um mercado bastante res-
trito, no qual o acesso aos livros permanecia circunscrito 
às livrarias bem frequentadas, muitas das quais com as suas 
próprias editoras dominando todo o ciclo de produção, 
Monteiro Lobato oferecia a venda por consignação para 
outros pontos de comércio que não estavam ligados à pro-
dução livresca, aumentando consideravelmente a oferta na 
expectativa de ampliar o público disposto a comprar. 

Sua ideia foi consideravelmente bem sucedida, e por 
isso Lobato importou um parque gráfico de qualidade e 
dimensões inauditas no país. O custo desta ampliação aca-
bou por comprometer a saúde financeira de seus negócios, 
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levando-o à bancarrota. Não tendo atingido a divulgação 
que desejava, Lobato entregou o catálogo de sua editora 
Urupês a Octalles Marcondes Ferreira, que havia sido seu 
funcionário, tornou-se seu sócio, mas, depois de 1925, as-
sumiu sozinho a administração. Neste momento, Ferreira 
alterou o nome da editora para Companhia Nacional, à 
qual se juntou a Civilização Brasileira, adquirida por ele em 
1932. A Nacional especializou-se no ramo do livro didático, 
enquanto a Civilização Brasileira preferiu o caminho dos 
livros de não-ficção. Ambas contaram em seu catálogo com 
obras de Tristão de Athayde e Leonel Franca.

Para Hallewell (2012), Lobato antepôs o interesse 
nacional aos seus próprios interesses econômicos, optando 
por uma linha de autores nacionais quando poderia ter 
escolhido os livros consagrados, ou os livros didáticos, de 
vendagem mais fácil. A sua escolha teria se baseado na per-
tinência dos livros para seu projeto de educação nacional, 
pensando mais na função social da leitura do que no lucro 
da atividade econômica. Embora tenha sido esta imagem 
idílica a que ficou consagrada, a ela se contrapõe obras como 
as de Sorá (2010), cujo questionamento surge a partir da 
observação de certas evidências históricas. Por exemplo, 
a opção de Lobato por novos autores esteve restrita aos 
primeiros anos de sua editora e logo foi reconvertida para 
títulos de vendagem mais garantida, como os didáticos. 
Outro motivo de ceticismo é sua instabilidade no processo 
editorial, perdido entre a função de escritor, editor e em-
presário, o que não lhe permitiu dedicar o tempo necessário 
para se firmar nas três áreas.

Após o fracasso comercial da Urupês, a norma entre 
os editores continuou a ser adotar publicações conserva-
doras, tanto nos títulos selecionados quanto na tiragem de 
cada edição. Este padrão só voltaria a ser posto em xeque 
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novamente por José Olympio, livreiro que deixou seu em-
prego nas casas Garraux para fundar a sua própria livraria 
e editora. Ele não foi o primeiro a respeitar religiosamente 
o pagamento dos direitos autorais, mas em certos casos 
antecipou-os para garantir aos escritores o tempo neces-
sário para se dedicar à criação de novas obras. Em outros 
raros casos, investiu em tiragens muito acima da média. 
Em acréscimo, soube utilizar-se habilmente da amizade 
com governadores, presidentes e censores para garantir a 
liberdade aos autores inimigos do regime que estavam sob 
a sua proteção. 

Essas características contribuíram para formar 
uma figura de Olympio como um sujeito generoso para 
com seus autores e aberto a acolher escritores de todas as 
tendências políticas e protegê-los da repressão. Há de se 
matizar essa imagem ao se levar em consideração que boa 
parte das obras editadas por ele foi de livros cuja vendagem 
era garantida pelo governo de plantão – com uma longa 
lista de obras de políticos, a começar pelos discursos do 
presidente Vargas – ou, na década de 1930, pelas asso-
ciações integralistas, no caso dos livros de Plínio Salgado 
ou Gustavo Barroso. Se José Olympio também acolheu as 
obras de membros do Partido Comunista (Jorge Amado, 
Graciliano Ramos ou Raquel de Queiroz), é porque eles 
possuíam uma considerável rede de contatos com críticos 
de diversos jornais e revistas que poderiam trabalhar em 
favor da vendagem de suas obras.

Com a ampliação do mercado consumidor, o leitora-
do é tido por parte da bibliografia como o responsável na 
determinação de gostos e tendências. É o que faz Passiani 
(2002) ao afirmar que o modelo instaurado por Monteiro 
Lobato sobreviveu à sua derrocada financeira e permitiu aos 
escritores abrir mão de outras instâncias de consagração 
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e financiamento da obra, como o mecenato ou o uso de 
recursos próprios. Os estudos a respeito das sociabilidades 
dos escritores5 apontam, no entanto, na direção oposta, 
pois demonstram a natureza dos vínculos que prendem 
os autores às amizades que os ajudam a encontrar espaço 
para as publicações, ou, ainda, à necessidade de negociar 
constantemente o seu posicionamento nas alianças polí-
ticas para ter acesso a cargos e sinecuras provenientes da 
burocracia. A necessidade de preencher suas páginas havia 
levado os jornais a contratarem literatos de diversos grupos 
para as suas redações, alguns com um salário expressivo, 
constituindo-se em outro destino para a atuação de boa 
parte dos intelectuais deste período (Süssekind, 2006).

Outro personagem visado pelos investigadores da 
produção e circulação de livros é o editor que em muitos 
casos é também o livreiro. Por sua posição estratégica de 
responsável pela escolha das obras a serem publicadas e 
pelas estratégias de vendagem das obras, são vistos como 
os artífices da nova ordem dos livros. Essa perspectiva po-
deria ser complementada com a análise do ponto de vista 
do escritor, isto é, o produtor das obras que serão comer-
cializadas pelos editores. Este personagem se vê envolvido 
pela trama de condicionantes (conscientes ou não) aos quais 
se submetem o escrutínio de seus textos. Nisto consiste o 
objetivo desta última parte do texto, a partir da análise de 
uma dupla de intelectuais cariocas dotados de algumas 
características semelhantes em seu processo de formação 
e em sua atuação profissional, as quais se traduzem em 
aproximações entre as obras. 

5 Cf. por exemplo Miceli, 2001, e Silva, 2008.
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Os livros católicos e seus autores

Não obstante sua fecundidade, a diferenciação criada 
por Sorá (2010) entre o polo das produções exclusivamente 
clericais e aquelas promovidas por lideranças leigas pode 
ser matizada pela análise das trajetórias de dois autores: 
Tristão de Athayde e Leonel Franca. Ambos eram figuras de 
proa no Centro dom Vital, de onde saiu a intelectualidade 
católica – leiga e clerical – carioca dos anos 1920 a 1940. 
No caso de Tristão de Athayde, ainda havia a intensa re-
lação com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, da qual ele se 
transformara no porta-voz oficioso entre 1928 e 1942, isto 
é, entre a data em que assume publicamente a fé católica e 
a morte de Dom Sebastião Leme. No caso de Leonel Franca, 
além do apoio do arcebispo, pesava também a seu favor o 
fato de pertencer à Companhia de Jesus, que o empregou 
em funções responsáveis em grande medida pelos temas 
cobertos pelas obras.

O manual de História da Filosofia que ele escreveu 
(Noções de história da filosofia) era adotado nos colégios dos 
jesuítas e pelo menos um de seus primeiros livros (A Igreja, 
a Reforma e a Civilização) teve sua publicação financiada 
por eles e a distribuição entregue a uma das livrarias mais 
importantes do período, a Francisco Alves, a qual já havia 
feito parceria com outras editoras católicas, como a dos 
Irmãos Maristas.

A hierarquia episcopal do Brasil dos anos 1930 era 
comandada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, dom Sebastião 
Leme, o qual lutou para consolidar a condição da Igreja de 
parceira privilegiada do Estado. Neste sentido, seu papel 
transcendeu o dos outros bispos diocesanos, pois, se os 
assuntos internos de cada diocese eram resolvidos pelos 
bispos locais, a condição da Igreja Católica diante de uma 
sociedade brasileira em processo acelerado de transforma-
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ção (política e cultural) era assunto a ser definido em âmbito 
nacional. Para enfrentar este desafio, Dom Leme solicitou 
a ajuda de alguns homens de confiança, especialmente nas 
atividades para as quais não dispunha de tempo nem de 
energia para enfrentar, como atender à convocatória do 
ministro da educação, Gustavo Capanema, para que inte-
lectuais e artistas católicos de todas as áreas atuassem nos 
projetos do ministério. Além das atividades inerentes à ad-
ministração de uma arquidiocese razoavelmente complexa 
em termos de estrutura e mão de obra, dom Leme sofria 
a limitação física do hipotireoidismo a reduzir o ritmo de 
atividades que era capaz de suportar (Gabaglia, 1962).

Por estes motivos, leigos e clérigos encontram total 
incentivo para atuar na produção de livros cuja existência 
só se justifica, em grande medida, como uma iniciativa ca-
tólica. As abordagens podem ser distintas entre os autores, 
mas se prendem sempre ao desafio de combater um inimigo 
identificado ao materialismo – comunistas, protestantes ou 
positivistas se revezam na função de alvo – e provar uma 
verdade: os ensinamentos oficiais da hierarquia romana 
apresentam a resposta para todas as coisas. 

No conjunto das dezessete obras publicadas por 
Tristão de Athayde entre 1922 e 1933, três fases podem ser 
encontradas: 1) anteriormente à conversão em 1928; 2) um 
intermédio entre 1928 e 1933; e 3) os livros publicados pela 
Civilização Brasileira e a José Olympio entre 1933 e 1943. 
Tal divisão se justifica por critérios próprios aos livros, que 
se aglutinam em grandes unidades. Antes da conversão, por 
exemplo, apenas três foram publicados por duas pequenas 
editoras (a Anuário do Brasil e a Revista do Sol). Apesar 
da questão religiosa não aparecer nestes livros, há temas 
presentes neles e que serão também motivo de preocupação 
para Tristão de Athayde após a conversão, como a busca 
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por uma identidade nacional a ser expressa pelos escritores. 
Ela deveria consistir no equilíbrio entre um parnasianis-
mo que já começava a dar sinais de cansaço6 e uma nova 
expressão artística, ainda indefinida, mas que Tristão de 
Athayde começou a enxergar a partir da Semana de Arte 
Moderna de 1922. Ela ocorre em um momento de preocu-
pação constante de Tristão com a questão da identidade 
nacional, traduzida na busca por uma expressão artística 
naturalmente de acordo com a essência brasileira. A mes-
ma preocupação com a naturalidade que é também digna 
de nota quando investe em outros gêneros que mesclam 
a crítica literária com a biografia, como é o caso do seu 
primeiro livro publicado, sobre a figura que igualmente dá 
nome à obra: Afonso Arinos. Alceu pretende construir um 
herói capaz de unir a habilidade literária com a naturalidade 
dos gestos, sentimentos e ações. 

Estes são elementos importantes para se pensar no 
molde que adotaria após a conversão, na qual era possível 
enxergar a centralidade da noção de natureza humana. Na 
religião, na sociologia, na política ou na literatura, toda ati-
vidade do espírito deveria realizar essa “volta ao natural”, ou 
seja, a finalidade de cada ciência se resumiria na realização 
plena de algum aspecto da natureza humana. Assim, se a 
política é a arte de fazer frutificar os grupos que constituem 
as associações naturais do homem em sociedade, a ciência 
social reserva para si o conhecimento técnico necessário 

6 A apreciação de autores como Olavo Bilac e Coelho Neto é bastante sig-A apreciação de autores como Olavo Bilac e Coelho Neto é bastante sig-
nificativa de como Alceu tinha um julgamento matizado sobre o valor do 
parnasianismo. Bilac é tido como um excelente poeta porque ainda é capaz 
de unir a força da estética com a dos sentimentos. Já Coelho Neto é “um 
brocado suntuoso vestindo uma imagem tosca”, isto é, seu trabalho exagerado 
no estilo fez perder a naturalidade do que se diz. Para Alceu, o que salva os 
parnasianos é que eles nunca deixaram de dar importância ao sentimento, 
matéria-prima obrigatória para fazer boa poesia.
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para fazer valer os princípios gerais que a política estabe-
leceu. De modo semelhante, a literatura – como todas as 
outras artes – é ferramenta de busca e expressão da grande 
verdade fundamental, a religião. 

Entre 1928 e 1933, Tristão edita a maioria de seus 
livros (oito de um total de doze) do Centro Dom Vital. A 
estes se somam outros quatro, editados por Augusto Fre-
derico Schmidt, cuja livraria era uma extensão do espaço 
de sociabilidade do Centro, reunindo em seu café o grupo 
que ficou conhecido como “círculo católico” e do qual 
faziam parte Hamilton Nogueira, Sobral Pinto, Manuel 
Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco e o próprio Tris-
tão de Athayde. Além dessas editoras, há duas coletâneas 
de artigos publicadas em forma de livro que saem por um 
selo (Spínola e Fusco). 

A editora foi um experimento de curta duração nas-
cido de um consórcio entre José Spínola Santos e Rosário 
Fusco, ambos mineiros de Cataguazes. Antes de fundar a 
editora, Rosário Fusco já havia tentado, junto com alguns 
amigos, fundar uma revista literária (Verde). Apesar de 
tornar-se órfão de pai aos seis meses de idade e de ter de 
trabalhar durante os estudos para complementar a renda 
de sua mãe, conseguiu se formar em Direito pela Faculdade 
do Rio de Janeiro, cidade onde se estabeleceu profissional-
mente a partir de 1932. Lá foi cronista e jornalista, tendo 
contribuído para colunas literárias que, em 1940, se trans-
formaram em dois livros (Vida literária e Política e letras). 
No terceiro volume de Estudos, Tristão de Athayde escreve 
uma resenha positiva à poesia de Fusco, que terminou sua 
carreira profissional como procurador geral do Estado da 
Guanabara (Heden, 2008).

Nesta fase, Tristão de Athayde percorreu uma temá-
tica bastante variada, incluindo manuais de Economia, Di-
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reito, Sociologia, e obras sobre a História da Igreja ou sobre 
temas candentes de seu período, tais como as inovações 
pedagógicas propostas pela Escola Nova ou a ascensão da 
classe média urbana. Em todas elas, Alceu mantém o tom 
de quem deseja fincar as bases de novas formas de fazer 
ciência a partir de paradigmas católicos, criando assim um 
conceito de “boa” ciência e “má” ciência. Por se tratar de 
obras introdutórias, elas planejavam atingir um público 
mais amplo e faziam figura de um leitor que desconhecesse 
por completo o que se produziu nesse campo para iniciar 
o seu argumento a partir da terra arrasada. 

A proposta de remodular o critério do que pode ou 
não ser considerado como científico fica mais explícito no 
manual de ciência política que Tristão de Athayde publica 
com o curto e significativo título de Política. O título já 
simboliza as pretensões do autor, que neste caso abdica de 
títulos mais humildes utilizados em outros livros – Pre-
paração à Sociologia confere a este a ideia de algo de teor 
propedêutico, da mesma forma que a Introdução ao Direito 
reforça a expectativa do leitor de que ele seja apenas inicia-
do no tema. Em comparação a isso, a opção por chamar o 
livro simplesmente de Política significa implicitamente que 
as páginas do livro pretendem restabelecer os parâmetros 
do que pode ser considerado a “Política”, como estudo 
científico ou prática social.  

Já no início do livro, pretende-se reformular os prin-
cípios filosóficos e antropológicos que pautam a construção 
desta ciência. Dessa forma, todo pensamento social que as-
sume a premissa iluminista de que a sociedade é fruto de um 
contrato social recebe condenação. Para estabelecer o que é 
uma sociedade, parte da noção aristotélico-tomista de que 
os seres humanos são naturalmente destinados a viver em 
sociedade, e que esta, por sua vez, existe com a finalidade de 
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promover o bem comum. Em oposição à noção de sociedade 
como o espaço de expressão dos conflitos sociais, Tristão 
de Athayde propõe a ideia de duas sociedades perfeitas: a 
civil e a religiosa, sendo a finalidade da primeira promover 
a segunda, representada pela Igreja. 

Na maioria das obras que publicou pelas editoras 
Civilização Brasileira e José Olympio, Tristão de Athay-
de abdicou do estilo de grandes obras de introdução às 
Ciências Humanas para investir em coletâneas de textos 
menores e mais localizados em sua temática. Por exemplo, 
os livros publicados pela José Olympio são em sua maioria 
republicações de artigos publicados nos jornais7 ou textos 
escritos para outras ocasiões, com outros propósitos8. Em 
Meditações sobre o mundo moderno, de 1942, Tristão de 
Athayde quer investigar a crise que acredita se abater ines-
capavelmente sobre a sociedade de seu tempo, reputada por 
ele à distância entre a sociedade contemporânea e a cristã, 
com os valores definidos pela Igreja. Tal oposição recebe 
um sentido ainda mais vivo depois do início da Segunda 
Guerra Mundial, como demonstra a passagem abaixo:

Nem os Acontecimentos, por si sós, nem as soluções mera-
mente humanas da Inteligência, podem trazer aos tempos 
modernos uma solução para o Drama em que se acha 
envolvida. Só a Verdade liberta, como nos diz a própria 
Sabedoria Divina. Só a Voz da Verdade, portanto, que é 
suave e serena, pode salvar os tempos modernos da tra-
gédia dos Acontecimentos e da angústia das Inteligências. 
Esse o sentido das páginas que aqui deixo à meditação 
dos meus contemporâneos. (Athayde, 1942, p. 10-11)

7 Como é o caso de Meditações sobre o mundo moderno (1942). 
8 O Cardeal Leme é um livro totalmente atípico, escrito em homenagem a dom 

Sebastião quando de sua morte; Pela União Nacional reúne três discursos 
feitos durante o Congresso Nacional Eucarístico, ocorrido em São Paulo, 
em 1942.
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Conclusão semelhante será aquela alcançada pela 
Crise do Mundo Moderno, de Leonel Franca, obra publicada 
pela José Olympio em 1941. Antes, porém, de analisá-la, 
é mister fazer um breve resumo da trajetória deste autor 
previamente à sua inclusão no catálogo da José Olympio, 
a começar pelos livros que mais contribuíram para tornar 
seu nome vendável: os didáticos. Seu primeiro manual foi 
Noções de História da Filosofia, de 1918. No ano seguinte, 
sai do prelo seus Apontamentos de Química Geral, pela 
mesma casa editora de sua primeira obra, a desconhecida 
Pimenta & Mello. Ambos se beneficiaram, entretanto, da 
distribuição garantida pelos colégios jesuítas, garantindo 
treze edições para o manual de Filosofia, cujos direitos au-
torais foram adquiridos pela Companhia Editora Nacional 
na década de 1940. Os Apontamentos não ficaram muito 
atrás, somando dez edições9.

Entre 1923 e 1938, Leonel Franca publicou cinco livros 
de polêmicas com os protestantes. Estes livros resultaram 
em números expressivos de venda para Franca, que conhe-
ceu seis edições para A Igreja, a Reforma e a Civilização e 
três para Catolicismo e Protestantismo. Eles constituem uma 
forma empobrecida de diálogo intelectual, em virtude da 
pouca tolerância de um lado para com o outro, com trocas 
de cartas via imprensa que a miúde descambam para uma 
acusação pessoal. Com os protestantes, Franca alimenta 
uma troca de acusações sobre a moralidade de Lutero e as 
capacidades intelectuais dos seus interlocutores. 

A bibliografia de Leonel Franca inclui ainda os livros 
de apologia, redigidos no calor do debate político e cultural 
da década de 1930. Na primeira causa que testou a força 

9 Todos os números de edições apresentados aqui são datados de 1953 e foram 
coligidos a partir da extensa biografia de Leonel Franca escrita pelo padre 
Luiz Gonzaga da Silveira D’Elboux (D’Elboux, 1953).
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nacional dos católicos, o jesuíta escreveu Ensino Religioso e 
Ensino Leigo. O livro saiu logo após a aprovação do decreto 
de 30 de abril de 1931, que instituiu o ensino religioso facul-
tativo nas escolas e tinha o objetivo declarado de convencer 
os reticentes da justiça da medida. A publicação da obra pela 
Schmidt Editora, ao lado dos livros de Tristão de Athayde, 
permite delinear outra faceta deste editor, que também 
publicava as obras do comportado modernismo carioca e 
alguns títulos integralistas. Sua abertura para abrigar obras 
de cunho apologético, como esta, precede em oito anos a 
decisão de José Olympio de fundar a coleção “Pensamento 
Cristão” em 1939, demonstrando que sua escolha perseguia 
um caminho tornado seguro pelo experimentalismo de 
outros editores. 

No ano de 1932, a luta dos católicos foi pela não-
aprovação do divórcio, o que motivou Franca a escrever 
Divórcio – um sucesso de vendas comparável apenas aos 
livros de polêmica, a se julgar por suas sete edições. A 
estratégia de apresentação da argumentação em Divórcio 
e em Ensino Religioso guarda várias semelhanças, como 
aquela de que a falta de religião provoca um amoralismo 
na sociedade que faz aumentar a criminalidade (especial-
mente a infanto-juvenil) e a taxa de suicídios. Na tarefa de 
convencer o leitor, Franca tem a seu favor a sua capacidade 
de encadear numerosos exemplos estatísticos, expostos de 
forma didática, e um conjunto de leis de outros países e 
juristas brasileiros interpretados favoravelmente à medida. 
Estes elementos ajudam a projetar o tipo de público leitor 
alcançado por Franca, íntimo das discussões jurídicas, 
do uso intensivo da matemática e conhecedor de francês 
ou inglês – línguas nas quais Franca utiliza citações sem 
traduzir. Ao mesmo tempo, os comentários a respeito dos 
maçônicos e comunistas ajudam a delinear um público 
rigidamente conservador.
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O terceiro livro apologético chamava-se Psicologia 
da Fé e foi trazido a público em 1934 pela Civilização Bra-
sileira, atingindo a marca de seis mil cópias impressas logo 
em seu segundo ano. O objetivo do livro é inteligentemente 
ambíguo ao desejar fazer uma análise científica dos motivos 
que levam uma pessoa a ter fé e das suas consequências so-
bre este sujeito, misturando a aparência do científico com 
a apologia disfarçada. O lançamento da obra dialoga com 
a onda de publicações de fundo psicológico/psicanalítico, 
com forte presença nos catálogos das principais editoras do 
período. Como boa parte desta literatura possuía Freud como 
referência, Psicologia da Fé consistiria em uma forma de se 
contrapor a este autor, antepondo a sua visão “materialista” 
a outra, transcendente. O livro faz parte de uma coleção 
dirigida por Tristão de Athayde, a “Brasileira de Cultura”.

É na continuação dessa trajetória bem-sucedida de 
publicações que Franca consegue emplacar seu livro A Crise 
do Mundo Moderno, pela José Olympio, em 1941. Sua es-
trutura obedece a um pensamento dialético, apresentando 
em primeiro lugar a tese, isto é, o conceito de sociedade e 
o motivo de sua crise atual. A antítese corresponde às cau-
sas da crise da civilização. Com uma erudição incomum, 
Franca é capaz de estabelecer uma genealogia do conceito 
de indivíduo, a se iniciar pelo cogito cartesiano. Em resu-
mo, seu raciocínio é de que todas as correntes filosóficas 
europeias da Idade Moderna (a filosofia francesa, o deísmo 
inglês ou o iluminismo alemão) contribuem de alguma 
forma para diminuir o reconhecimento de uma dimensão 
transcendental no homem e, ao mesmo tempo, deificá-lo. 

A lógica de apresentação dos argumentos resguarda 
uma interpretação bem informada dos pressupostos e das 
conclusões que cada uma dessas escolas apresenta. O ele-
mento novo trazido por Franca consiste na valoração deste 
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percurso do pensamento como negativo, deletério à huma-
nidade, e, em certa medida, a apresentação dos principais 
nomes do materialismo do século XIX – Comte, Nietzsche 
e Marx, nessa ordem – como um todo coerente entre as 
partes, fundando a leitura de que a filosofia do século XIX 
transformou o ser humano em deus de si próprio. Na terceira 
e última parte, apresenta a síntese, a superação da crise do 
indivíduo por meio do conceito de “pessoa”. Por meio dele, 
pretende refazer o equilíbrio nas relações entre as socieda-
des e seus membros a partir da afirmação de uma relação 
de direitos e deveres. Ao contrário da pregação iluminista, 
muito centrada na ideia de que os indivíduos têm seus direi-
tos assegurados, Franca acredita que as pessoas têm deveres 
recíprocos. Apresenta os benefícios que, segundo ele, só a 
presença da Igreja na história da humanidade poderia causar; 
na ciência, no trabalho, na educação, a Igreja seria a única 
responsável pelo verdadeiro sentido da palavra: “civilização”.

Cumpre observar que todas as obras de Franca – com 
exceção dos livros didáticos – seriam coligidas em uma série 
intitulada “Obras Completas do Padre Leonel Franca”, pu-
blicadas inicialmente entre 1946 e 1947, e republicadas em 
1952. A coleção constitui uma das primeiras iniciativas da 
editora Agir, formada em parceria por Tristão de Athayde e 
Candido Paula Machado – que poucos anos depois tocaria 
sozinho a empresa. 

Considerações finais 

A análise comparativa entre Leonel Franca e Tristão 
de Athayde convida à reflexão sobre as consequências, na 
trajetória de ambos, dos compromissos assumidos com as 
instituições da Igreja. A temática dos livros do primeiro 
deles, um inaciano, é reveladora da sua identificação total 
aos interesses de sua Companhia, visível por seu esforço 
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em escrever sobre temas tão desconexos como a Filosofia, 
a Química Geral ou as obras de combate ao protestantismo. 
Mesmo um livro como Psicologia da Fé, publicado pela Civi-
lização Brasileira, estampa a autorização oficial da Igreja para 
publicação – o imprimatur. A este elemento acrescente-se o 
fato de que Franca se dedicou a gêneros literários menos va-
lorizados do que sua erudição e sua formação como teólogo, 
concluída na Universidade Gregoriana (a mais prestigiada 
do orbe romano), permitiam exercer, pois era neste tipo de 
livro que residia o interesse dos jesuítas.

O caso de Tristão de Athayde é um pouco mais 
complexo. Oriundo da crítica literária, Athayde passou a 
dedicar-se, durante a década de 1930, a produzir livros de 
divulgação, na contramão da tendência desse período em 
formar uma trajetória pessoal de estudos sobre temas espe-
cíficos10. Os livros de Tristão não precisam do imprimatur, 
mas sofrem as mesmas constrições do mercado editorial e 
partilham as mesmas editoras ao longo do tempo. Depois de 
uma fase experimental de Schmidt, e de uma transição via 
Civilização Brasileira, Leonel Franca e Tristão de Athayde 
decidem recorrer a José Olympio, demonstrando o alto grau 
de consagração deste gênero de livro, a merecer a atenção 
do principal livreiro do período. 

O ciclo virtuoso de vendas completa-se com a aber-
tura da editora Agir, em 1944, e sua decisão de abrigar a 
publicação de uma coleção completa de ambos os autores. 
Compreender o trajeto feito por essas duas coleções e suas 
futuras reedições exigiria adentrar os embates do catolicis-
mo dos anos pós-Segunda Guerra Mundial, o que fugiria 
dos limites de espaço deste capítulo.

10 Notável em casos paradigmáticos como o de Sergio Buarque de Holanda 
que, após Raízes do Brasil, mergulha em temas mais recortados no tempo e 
no espaço. 
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Procedimento de distensão de si,  
de dissolução do Eu, da Forma, de proliferação e 

de contágio — pornographía

Rosana Aparecida Fernandes

Assim o amor ganha o impacto dos fonemas certos
no momento certo, entre uivos e gritos litúrgicos,

quando a língua é falo, e verbo a vulva, 
e as aberturas do corpo, abismos lexicais onde se

restaura
a face intemporal de Eros,

na exaltação de erecta divindade
em seus templos cavernantes de desde o começo das eras.

Carlos Drummond de Andrade, O amor natural

Porque és pó e ao pó retornarás.

Gênesis, III:19

No princípio era et cetera. Tudo foi feito por ele, e 
sem ele nada foi feito. Esse et cetera diluvial e cósmico, do 
qual participamos e pelo qual nos tornamos inomináveis e 
intermináveis, é o princípio de tudo. O princípio é incerto, 
ilimitado, improvável. A forma do princípio é o talvez. O 
talvez comporta um mar de possibilidades, inclusive as 
impossíveis, as incompossíveis, e as incompatíveis.
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No princípio a terra estava informe e insone: cheia de 
nada e cheia de tudo. A primeira voz que se fez ouvir era 
como uma trombeta que falava, dizendo coisas obscuras e 
roucas, tanta era a sede que tinha de que viesse a noite1. A 
voz se calou. Depois tornou a falar, e um eco estridente – 
mas também volátil – se espalhou por toda a terra, chaman-
do um povo por vir, não um povo Imagem e Semelhança, 
mas um povo et cetera, um povo que é feito de pó cósmico, 
que vem do pó e ao pó revertere2.

Anoiteceu.
E a noite foi enviada pela voz que falava, dizendo 

coisas obscuras e roucas, tanta era a ânsia que tinha de, 
enfim, poder anoitecer também. A voz era tão cheia de in-
formidades, tão et cetera e embrionária, tão cheia de quase 
e talvez, que não poderia viver só à luz do dia. Então veio a 
noite, e a noite se fez rasa, e bem rente a esse pó et cetera de 
que são feitos os jovens, o velho, as crianças, as mulheres.

O dia é coisa que não se afina com et cetera. O dia é 
claro, preciso, e absolutamente explícito. Às vezes chove. 
E quando chove, o dia anoitece, e experimenta do próprio 
et cetera. Quando é domingo, chove et cetera. E se chove 
et cetera, as horas fazem o dia virar domingo. O domingo 
é imenso como a noite. O domingo imensa os corpos, o 
firmamento, e os instantes de fazer nada.

1 Na mitologia grega, Nyx é a deusa da Noite, irmã de Caos, e uma das primeiras 
criaturas a emergir do vazio. Isso significa que Nyx é irmã de algumas das 
mais antigas divindades da mitologia grega, incluindo Érebo (a Escuridão), 
Gaia (a mãe Terra), Tártaro (o Inferno) e Eros (o Amor da criação). Dessas 
forças primordiais sobreveio o resto dos deuses e deusas gregas. Uma das 
melhores fontes de informação sobre esta deusa provém da Teogonia de 
Hesíodo. Muitas referências são feitas a Nyx nesse poema que descreve o 
nascimento dos deuses e deusas gregos. No Brasil, a Teogonia foi publicada 
pela editora Iluminuras.

2 Revertere ad locum tuum: voltarás ao teu lugar.
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A luz do dia é excessiva e impositiva, ela confere ao 
mundo e à vida um ritmo, uma ordem. A luz do dia não 
se ajusta com o informe, ela agride o ofuscamento e torna 
tudo visível demais, claro demais, descoberto por demais. 
A noite não prolonga o dia. A noite é secreção de et cetera, 
é imprecisa e vasta como et cetera.

A noite é amorfa, amorífera. A noite é antropófaga. 
A noite gosta de gente et cetera. A noite bebe, lambe, sorve 
e et ceteriza o que por ela passa. A noite corrói as formas 
consumadas, concluídas. A noite corrói as certezas e per-
turba as vidas estáveis, inalteráveis. A noite corrói, rói, 
dói, faz doer os ossos e as identidades definitivas. A noite 
libera os corpos e os enunciados de toda paranoia unitária 
e totalizadora, física e semioticamente. A noite interrompe 
o dia. E as afirmações convenientes à luz do dia de nada 
servem depois que a noite inicia. 

A noite infecta os corpos com certa afasia. A língua 
desarticula o raciocínio, dá o pensamento aos sentidos, 
aos corpos, aos desejos, a muito mais que a inteligência, 
e estende os corpos em todas as direções: potências da 
disjunção e da combinação, toda uma política de conexões 
e de devires. “Ao mesmo tempo em que os corpos perdem 
sua unidade e o eu sua identidade, a linguagem perde sua 
função de designação (seu modo peculiar de integridade) 
para descobrir um valor puramente expressivo” (Deleuze, 
2003, p. 306-307). Mistura de corpos. Perversão das formas. 
Uma pintura de Francis Bacon, um fálus-ânus-vulva-boca 
indiscerníveis, inassinaláveis. O corpo trai a Forma por de-
sejo cósmico, secreções se esparramam, contaminam cada 
célula e levam os corpos a ultrapassarem limites, certezas, 
pudores. E é assim que as fibras, os tecidos, músculos e 
toda constituição do ânus é alterada, variada, e o fálus 
não pode mais distinguir onde começa uma abertura e 
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termina a outra. “Ele se atrapalha com a escolha das duas 
entradas que Eradice lhe apresenta” (Teresa..., 2000, p. 
50). E a palavra não mais designa. A palavra seduz, não 
confessa, expressa, simplesmente expressa o que se passa, 
e abre os corpos aos atributos não-corpóreos dos corpos. 
A palavra desorganiza a Forma, quer ilimitadamente os 
corpos e a língua, até o ponto de não se discernir mais os 
termos, os corpos.

O amor é uma mistura de corpos que pode ser representada 
por um coração atravessado por uma flecha, por uma união 
de almas etc.; mas a declaração “Eu te amo” expressa um 
atributo não-corpóreo dos corpos, tanto do amante quanto 
do amado. Comer pão e beber vinho são misturas de corpos. 
(Deleuze; Guattari, 1995b, p. 19)

Fruição. Noctívagos ensaiando as possibilidades de 
variação e de combinações dos corpos. E um corpo que ama 
et ceteramente nunca é o mesmo, é um corpo et cetera, é um 
corpo qualquer. O que não é a mesma coisa, em absoluto, 
que qualquer corpo. Um corpo qualquer é um corpo et 
ceterizado, ordinário, não extraordinário, não particular, 
ilimitado. A noite voa, soa, ressoa, faz o corpo flutuar e se 
multiplicar. Um corpo que nunca é o mesmo corpo ama 
um corpo que também nunca é o mesmo.

A noite diz et cetera. E et cetera é sempre uma coisa 
qualquer.

Et cetera é um hiato, uma suspensão na continuidade 
explícita, terminante, clara. Uma vez dito et cetera tudo se 
torna vago, vagante e imenso como um domingo. Uma 
vez dito et cetera o dia se faz noite. Os corpos anoitecem, 
a vida anoitece.

E a noite chega sem trazer respostas, ou explicações, 
simplesmente cai sobre os jovens, o velho, as crianças, as 
mulheres. Se a noite tem voz é para fazer retumbar o et 
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cetera, é para arrancar o corpo da cama, fazê-lo levantar, 
arrogar-se o direito de silenciar, divagar, vagar, e lentamente 
pernoitar, devassar. É também para contar mil e uma his-
tórias, cantar cantigas de ninar, cantarolar, interjecionar, 
mas nunca para explicar. Ah, a noite sabe como ninguém 
levantar a poeira, sacudir as certezas, dizer coisas obscuras, 
roucas, fazer retornar o princípio de tudo, evocar um povo 
et cetera, um povo por vir: capaz de arrolar sobre si todo 
o graphein apropriado para expressar a força de existir e o 
poder de ser afectado, os devires e as potências; e, igualmen-
te, expandir-se, desenrolar-se, dispor-se à porneía, dar-se 
às relações, intensivas e extensivas, que apetecem, livre da 
exigência de filiação, das relações padrões, dos modelos e 
arquétipos dominantes, constantes e centralizadores. Antes: 
uma evocação das alianças, penetrações e núpcias. 

A noite anima um povo pornográphico e imoralista 
como Zaratustra (Nietzsche, 1977), dedicado à pornogra-
phar-se, graphar-se em todas as direções e dimensões que 
seduzirem, moverem. Pura imanência, e não o dever mo-
ralista de Kant. Conexões reflexivas, que se voltam sobre si 
mesmas, se birfucam, se reiteram, imprimem os próprios 
termos, e querem os próprios termos et ceteramente.

Finalmente, o que é um Pornógrafo? É o repetidor, é o ite-
rador. E que o literato seja essencialmente iterador deve nos 
ilustrar sobre a relação da linguagem com o corpo, sobre o 
limite e a transgressão mútuos que cada qual encontra no 
outro. (Deleuze, 2003, p. 298)

A tudo a noite diz et cetera. E tudo que uma vez foi 
revolvido pela noite não volta a querer a si mesmo, a não 
ser experimentando todo o et cetera de que é capaz. Sem-
pre tresnoitado, insone, suspenso, transeunte do et cetera 
de si e do mundo. E os corpos se et ceterizam, ainda que 
existam práticas de redução, de assujeitamento e de exclu-
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são, esforçando-se por fazer da disjunção um exercício de 
escolha, de seleção, e não de desdobramento.

Latitude e longitude de um corpo, de uma vida. 
Um corpo permanentemente vigilante: aos afectos que o 
tomam, às intensidades que o afectam – aumentando ou 
diminuindo a potência de agir –, aos devires que o levam 
à rua, e o fazem caminhar, apressar, descansar; e também 
que se coloca espreito às relações que começa, ou recusa, 
às velocidades e aos movimentos de que é capaz.

Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos 
o que pode ele, isto é, quais são seus afectos, como eles 
podem ou não compor-se com outros afectos, com os 
afectos de um outro corpo, seja para destruí-lo ou ser 
destruído por ele, seja para trocar com esse outro corpo 
ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais 
potente. (Deleuze; Guattari, 1997a, p. 43)

A noite excita o povo que faz proliferar o et cetera de 
um corpo e de uma vida, que arrebata para si “o eterno re-
torno como lei do devir, como justiça e como ser” (Deleuze, 
1976, p. 20), que se apropria da inocência do devir, crê na 
própria inculpabilidade e revalida a própria inocência. Um 
povo pornográphico, que destitui as leis da natureza e as leis 
morais, cria realidades desprovidas de valores divinos, de 
uma justiça superior, e emprega “o afeto como avaliação 
imanente, em vez do julgamento como valor transcenden-
te: ‘gosto ou detesto’ em vez de ‘julgo’” (Deleuze, 2005, p. 
172). De maneira a demonstrar que inexistem penitências, 
sentenças e absolvições, como em Kafka: “desde que você 
é inocente, talvez fosse efetivamente possível que você se 
abandonasse à sua inocência e confiasse apenas nela” (Ka-
fka, 1979, p. 164). Pois a imanência de uma vida requer 
somente planos aptos a orientar os encontros, a sobrepor 
os traçados, a avaliar os afectos que aumentam ou que 
diminuem a potência. Nada de valores preconcebidos e 
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supostamente universais. Antes, o funcionamento de dois 
grandes preceitos de Zaratustra: “dar a ti mesmo o teu mal 
e o teu bem”; “suspender a tua vontade por cima de ti como 
uma lei” (Nietzsche, 1977, p. 78).

A noite evoca um et cetera de si que não é mais do 
que uma experimentação de vida. Abolição de todo Eu, e, 
ao mesmo tempo, extinção de qualquer transcendente que 
recomende contrair responsabilidades para expurgar algum 
mal latente, e que receite carregar seja lá o que for para 
enobrecer a vida. Não há nenhum deus, ou coisa parecida, 
que poderá dizer o que convém a cada um, somente cada 
corpo poderá avaliar, continuamente, o que lhe convém e o 
que não lhe convém, o que lhe alegra e o que lhe entristece.

A noite é amorífera. A noite tem cheiro de amoras. 
A noite invade as casas, as ruas, e os corpos et cetera. O 
cheiro de amoras se alastra, toma conta de tudo, se espalha 
no ar, se faz vento, e o vento se faz espelho. A noite ladeia, 
ronda, e arrasta tudo: amoras, vento, casas, corpos, espelho. 
E quando encontra ocasião, a noite oferece o espelho.

— Mas o que um corpo pode ver no espelho que 
aporta a cada anoitecer?

— Amoras, não mais do que amoras.
O espelho que a noite oferece dá visibilidade ao 

informe das amoras negras e cheirosas, feitas de aroma, 
simulacros, desejos, duplos e escuridão. O espelho que a 
noite oferece diz et cetera à escuridão das amoras e dos 
corpos. E se o corpo não chega a ver amoras, precisa olhar 
mais o espelho, e só deixar de olhar depois que as amoras 
desfigurarem as marcas que se alojam no rosto, depois que 
o dedo indicador se for e não mais insistir em interpretar 
os traços, depois que no rosto aparecerem amoras e desa-
parecerem as expressões costumeiras, redundantes e cheias 
de reconhecimento. Devir-amora dos corpos, corpos que 
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entram em devir-amora, corpos que se tornam amoras, 
amoras que se espalham ao vento.

Amoras do rosto não vigiam, mas amorenam, averme-
lham, banham os corpos na sopa cósmica vermelho-escura, 
quase negra, que desde o princípio et ceteriza os corpos, o 
mundo, e o resto. Não se prenda a um rosto, nem a pro-
nomes pessoais ou nomes próprios. Não busque um rosto 
atrás da máscara. “A máscara não esconde o rosto, ela o é” 
(Deleuze; Guattari, 1995b, p. 66). Atrás de uma máscara, 
existe outra máscara, e ainda outra e outra, indefinidamente. 
Esqueça o verbo amorar, e deixe as amoras te levarem. Para 
que queres te atar a um rosto, a uma consciência de si (Eu = 
Eu)? Por que queres âncoras ao invés de asas? “Os principais 
estratos que aprisionam o homem são o organismo, mas 
também a significância e a interpretação, a subjetivação e 
a sujeição” (Deleuze; Guattari, 1995b, p. 178).

A noite tira o chão dos corpos e devolve os corpos 
ao et cetera, ao cosmos. A noite cala as convicções e dá aos 
corpos um espelho cru, cruel, feroz e impiedoso. O espelho 
ri, zomba e trinca as frases cotidianas, as demandas coti-
dianas e o vaivém cotidiano, o vaivém que, não raramente, 
está absurdamente certo de sua imprescindibilidade.

E quantas coisas ficam por fazer... É possível livrar-
se dessa sensação de não ter feito algo que se devia? O que 
pode o corpo que hoje, exatamente hoje, se fez pó? Como 
fica a agenda do dia de amanhã do corpo que hoje ao pó 
retornou? Será a morte o maior dos insultos à imprescindi-
bilidade e a tudo que se diz imprescindível? Se porventura 
existe algo que, imprescindivelmente, cada corpo deve 
criar e fazer funcionar na própria vida, somente cada cor-
po pode perguntar, continuamente, o que vem a ser. Não 
estará aí, também, uma das problemáticas levantadas por 
Michael Cunningham no livro As horas? (1999). Afinal, o 



161

que se passou com Laura, o que a fez sair de casa para ficar 
sozinha em um quarto de hotel, longe do filho, da casa, e 
da festinha que ela daria mais tarde? Laura sabia que não se 
pode passar as horas, e ir de outono a outono, sem indagar 
se as relações já estabelecidas continuam intensificando a 
vida. Laura precisava encontrar uma saída, uma janela, uma 
abertura qualquer, por onde pudesse entrar um pouco de ar. 
E aquele quarto de hotel, naquele momento, foi a saída que 
ela engendrou na própria vida, foi um buraco na atmosfera 
que a sufocava.

É incrível como as atribulações e o tumulto do dia a 
dia nos fazem perder a capacidade de avaliar a vida. Talvez 
o grande empecilho esteja no fato de que estamos demasia-
damente presos no visível, e ao visível, de modo que a visibi-
lidade não significa outra coisa senão uma grande cegueira. 
E para perguntar acerca do que se faz imprescindível agora, 
nessa hora da existência, é preciso se desprender do visível, 
do óbvio. É preciso percorrer as linhas que fazem o coração 
bater mais forte e questionar o que é, de fato, imprescindí-
vel nessa ou naquela ocasião da vida. Tudo passa, as horas 
passam, os tempos de escola passam, o desejo de ter um 
filho passa. E tanta coisa se passa nas relações. Pode ocorrer 
da relação que, outrora, fazia o corpo sorrir, se expandir, 
criar e desejar, se transformar em outra coisa, e, de repente, 
não configurar mais um bom encontro. É por isso que não 
dá para seguir as agendas sem avaliar, seguidamente, se os 
encontros agendados ainda trazem alegria, se aquela rotina 
ainda dá gana de viver. Uma vida que se avalia nela mesma 
não cessa de colocar em questão o emprego, a profissão, a 
mesa posta para o jantar, et cetera. As escolhas são ativas 
e temporárias, nunca definitivas. As leis que regulam o 
casamento não concebem um corpo aberto às alianças, ao 
que não é de casa, aos contágios, e multiplicações.
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Laura foi àquele hotel porque precisava do branco 
de que eram feitas as paredes e o teto daquele quarto. Ela 
precisava daquele vazio, da possibilidade do vazio, e do 
vazio como possibilidade. A rotina de Laura pedia um 
pouco de vazio. As agendas pedem um pouco de vazio, 
de lisura, de espaços por onde se pode correr solto, livre 
de amarras e estradas estriadas. As agendas anseiam por 
espaços em branco e encontros escritos a lápis. Seguir a 
agenda à risca, como se isso fosse absolutamente necessário 
e indubitável, é coisa que se faz durante o dia, contaminado 
pela cegueira que a luz do dia provoca ao agredir retina e 
ventre. Limitar é coisa que se faz durante o dia. Et cetera 
é coisa para depois, depois da luz, dentro da caverna, das 
cavernas que se comunicam entre si. E aí, uma casa tem 
infindáveis cavernas, quartos contíguos e não divulgados. 
Uma casa sempre solicita um quarto aberto ao et cetera, 
um canto onde se pode estar longe da luz e da exigência da 
Forma. Toda casa quer o seu biombo verde3, as suas paredes 
brancas, e os seus tetos brancos.

Uma caverna ainda mais profunda por trás de cada caver-
na — um mundo mais amplo, mais rico, mais estranho 
além da superfície, um abismo atrás de cada chão, cada 
razão, por baixo de toda “fundamentação”. (Nietzsche, 
1992, p. 193)

A noite gosta do eco das cavernas, a noite ecoa, faz 
ecoar. A noite ri das agendas. E não cansa de mostrar que 
o mundo prossegue, ainda que o pé torça, a gripe pegue, 
o cachorro morda, ou a casa caia. A noite abre, consente, 
nela tudo cabe, tudo é permitido. A noite é secreta, cheia 
de secreções e insinuações, quanto mais escassa é a sua 
capacidade denotativa, mais vastas são as suas conotações 
e combinações. A noite não gosta das agendas. Ela gosta 

3 Bartleby e o seu alto biombo verde (cf. Melville, 2003).
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das listas abertas, cheias de et cetera, cheias de asterisco. E 
talvez seja exatamente do tom crepuscular das cavernas que 
as agendas mais tenham necessidade. 

Tudo que é vasto é feito de et cetera. A noite, a ma-
téria, a vida, e o mundo são feitos de et cetera. O sangue 
e os ossos são feitos de et cetera. O sangue é noturno, é o 
indiferenciado que não cessa de nos diferenciar, de circular 
e nos tresnoitar. O sangue circula, jorra vida, não deixa o 
corpo dormir. A noite cai sobre os dias, os mares, e se dirige 
a toda matéria e a toda vida que povoa o mundo. A noite 
cai sobre todos. A fatalidade de ter nascido é a fatalidade 
de abrigar o et cetera da vida e de si mesmo. Maneira tal 
que um corpo e uma vida não são mais do que uma matéria 
et cetera em constante variação, uma matéria que varia as 
próprias forças e experimenta as próprias forças ilimita-
damente, combinando-as de mil e um modos, através de 
uma série que somente tem et cetera no princípio e no fim.

O que é et cetera senão o limite de uma série, não um 
termo a mais, mas o limite que expande a série?

— Em uma só noite bebe-se vinho, mate, cerveja, 
água, um bocado de prosa, vodka, café, et cetera.

Aí está uma série, e o seu limite: et cetera.
Et cetera não dá um fim à série, muito menos uma 

unidade, em vez disso coloca a série em variação contínua. 
Et cetera é o elemento que vai exercer o papel de heteroge-
neidade, permitindo que heterogêneos estejam juntos sem 
deixarem de ser heterogêneos, de modo que uma série não 
é um conjunto que opera por semelhança, analogia, ou 
equivalência, os termos da série são contíguos heterogêneos 
que não se excluem, são disjunções inclusivas. É por isso 
que se pode dizer ao mesmo tempo: vinho, mate, cerveja, 
água, um bocado de prosa, vodka, café, sem limitar um pelo 
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outro, nem excluir o outro do um. Et cetera é o ilimitado 
no limite, é o ilimitado que expande e tensiona a série, 
desdobrando-a um pouquinho mais, sem deixar de envol-
ver os termos que o antecedem, sem deixar de arrastá-los 
consigo, de incluí-los, de variá-los. Uma vez dito et cetera, as 
disjunções se tornam inclusas, e não é necessário eleger um 
termo dentre outros. Et cetera não opera por exclusão, mas 
por disjunções que tratam a conjunção ou como potência 
de afirmação, de inclusão do divergente, do disjunto, do 
outro. Então o ou não exclui uma quantidade de predicados 
em benefício de um Eu, o ou trata das disjunções inclusas, 
e abre o desigual – não mais Eu = Eu – ao ilimitado dos 
predicados pelos quais passa. Et cetera não se diz mais de 
um Eu, e sim de um desigual que não termina jamais de 
se modular e se metamorfosear. Et cetera, além de não dar 
um fim à série, abstrai da série qualquer forma prefigurada. 
Et cetera não tem uma forma, mas todas as formas que se 
façam possíveis em função das conexões instauradas. De-
vido a sua escassez denotativa, et cetera introduz na série a 
química da indeterminação e a física das conjugações, das 
interações. Alquimia total. Um vinho convertido em um 
gole qualquer. Uma prosa que dissolve o pó, a cinza – do 
café, do trago. Física do vinho que interage com o mate, 
sem limitar.

Nesse caso, a função toma o lugar da forma, e a forma 
só é efetuada em função das relações e das combinações 
efetivadas. A série é um contínuo amorfo que somente 
apresenta intensidades, tensões, mundos possíveis. Toda 
atualização, toda formação, expressa um instantâneo qual-
quer, e pressupõe os agenciamentos nos quais esse instantâ-
neo se situa. Nisso, em uma só noite, bebe-se não o vinho, 
o mate, a cerveja, a água, um bocado de prosa, a vodka, o 
café, e sim uma coisa qualquer, uma coisa et cetera, inserida 
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em um agenciamento, e desejada no agenciamento que ela 
pressupõe. Et cetera é o esplendor das conexões reflexivas.

Et cetera é um refrão, é uma canção. Et cetera é o re-
frão que entoa todo o enunciado, nunca apenas a si mesmo. 
A forma da canção é a série: vinho, mate, cerveja, água, um 
bocado de prosa, vodka, café, et cetera. E a mão bebe mul-
tiplicidade. A mão gosta de et ceterizar. E a noite também. 
A mão ama, bebe, fecunda. E a noite? A noite também. A 
mão et ceteriza, hesita, e os corpos se revolvem no sofá, 
perguntando que vozes são essas que surgem no meio da 
madrugada seca, áspera, cálida e retumbante.

Despertada às três horas, a mão vacila, sustenta o 
queixo, coça a barba, e o bigode. Ligará a televisão? Talvez... 
Em busca de quê? É o silêncio que incomoda? É a falta de 
respostas que cutuca o sono e deixa a mão atrapalhada com 
os pelos e os lençóis? O que pode um corpo revolvido pela 
secura do vento e da noite senão revolver-se também, des-
pertar, e pôr-se à escuta? O que ecoa em um corpo et cetera 
nessas horas da noite? São perguntas, suposições, poesias, 
canções, mil e uma histórias? Quais são as perguntas que 
o tomam as três da madrugada?

— Como deve orientar-se na vida? Como deve viver?
— O que o faz prosseguir, levantar, quando o mais 

óbvio é não levantar?
— Génoi hoios essí. Torna-te quem tu és.
— Conhece a ti mesmo.
Pouco importa a formulação, se um corpo atende 

às vozes da noite é só para repetir: “torna-te quem tu és” 
e “conhece a ti mesmo”. Por certo, as três da madrugada 
é tarde. Mas é nessa hora que está ele: o mar, o et cetera, o 
princípio, o corpo que se faz, o café... No decorrer do dia 
tem correria, gente falando sem parar, hora do almoço, 
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hora do lanche, hora do cafezinho, hora de ir e vir, e não 
há tempo para nada que não esteja na agenda.

A noite gosta de et ceterizar. E a mão também. A noite 
não gosta de ter que escolher. Quando diz et cetera a noite 
inclui, não exclui, não elege um trago dentre outros. A noite 
gosta de dizer ao mesmo tempo copo, taça, cuia, garrafa, 
rascunhos, língua e dedos, afirmando-os em simultâneo.

Os corpos não se sabem de uma vez por todas, e não 
sabem, de antemão, do que são capazes. É noite e os corpos 
vagueiam, vagabundeiam, pernoitam. E buscam encontros 
muito diferentes: perversos, artísticos, amorosos, políticos 
e tantos outros.

O que desejam? Encontros! E a cada encontro – um 
et cetera. Pois é somente a cada encontro et cetera que um 
corpo experimenta o et cetera de que é capaz. Se Spinoza in-
cita – “Nós nem sequer sabemos de que é capaz um corpo...” 
(Spinoza, 2007, p. 167). Nietzsche quem continua — “Nós, 
os sequiosos de razão, queremos examinar nossas vivências 
do modo rigoroso como se faz uma experiência científica, 
hora a hora e dia a dia! Queremos ser nossos experimentos 
e nossas cobaias (Nietzsche, 2001, p. 213-214).

É um grande engano crer que viver é reencontrar 
um Eu que preexiste, e identificar os predicados que cor-
respondem a esse Eu. O Eu designa um indivíduo, e não 
a multiplicidade que atravessa um corpo de um lado ao 
outro. Quando se ouve quem, não se deve ter em mente um 
indivíduo em particular, nem uma identidade fixa e estática. 
Não existe a Forma a ser aplicada sobre uma matéria inerte 
chamada Eu, existe, sim, um número incomensurável de 
formas que somente se efetuam em função das relações que 
são instauradas a cada hora do ano e da vida. Quem não 
perscruta nenhuma essência, ao invés disso resiste à impo-
sição de uma forma, de uma identidade. Quem não é = a 
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Eu. Quem é o princípio, é et cetera. Quem é uma multidão 
impessoal e livre. Quem é uma corrente em movimento 
contínuo que não se deixa aprisionar por um nome, ou 
qualquer coisa que queira designá-lo. Quem pode ser um 
fluxo que nos corta, um vento que nos leva, e tantas coi-
sas ainda. Quem é uma coisa qualquer. Quem recusa toda 
formulação mais precisa, ou definitiva. Quem se diz do 
que difere de si mesmo, e está a cada instante tornando-se, 
pornográphicamente, pornográphico, sem ser interpretado, 
tratado, curado, e confirmado, fazendo de si uma viagem 
que não termina nunca, desfazendo o Eu para ir atrás das 
próprias matilhas, seguir vida afora e graphar sobre si todo 
o quem que o mundo e as relações incitarem. Pois não há 
nada a ser desvelado, apenas uma pura matéria et cetera a 
ser seguida, a ser experimentada. “Torna-te quem tu és” é a 
expressão máxima do ilimitado de que são feitos os jovens, 
o velho, as crianças, as mulheres.

O desafio de viver é o da invenção de si, da experi-
mentação de si. 

Afinal, “quem tu és” senão um itinerante constan-
temente na estrada, em contínuo curso e decurso, errante 
de um eterno anoitecer, seguindo em uma estrada cheia 
de altos e quedas, cheia de chuva, e de seca? Ah, e quanta 
seca! A chuva vem, e vai, mas a seca não, a seca é senhora 
de tudo, a seca resiste a tudo, e faz tudo estalar, fender, vir 
a ser. Por acaso existirá quem não tenha sentido, ao menos 
uma noite na vida, uma sede infinita, uma sede descontro-
lada, que tira o centro de qualquer situação, que tira o eixo 
de qualquer corpo, que persiste através de todos os copos, 
de todas as garrafas, de todas as taças, interminavelmente? 
A boca seca, e a sede que nunca passa, são sinais de seca, 
de uma seca que se encarnou. E bendito o corpo cuja sede 
nunca passa. Se a sede passar, os ossos correm o risco de 
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amolecerem, e perderem a vitalidade. É preciso um pouco 
de sede, e de aridez, para o corpo se manter ativo, à espreita, 
sedento, e não sedentário.

A noite dá sede.
No ir e vir de uma só noite, bebe-se de tudo, bebe-se 

vinho, mate, cerveja, água, um bocado de prosa, vodka, café, 
et cetera. A mão salta de um copo para o outro, indistinta-
mente, sem selecionar, sem preferir este àquele. O copo, a 
taça, a cuia, a garrafa, os rascunhos, a língua e os dedos se 
permutam, transitam em um espaço qualquer, se topam, 
coexistem. A mão jamais exclui um em predileção ao outro. 
A mão afirma a inclusão, a contaminação, o contágio, adere 
à operação que insere o ilimitado na série – et cetera.

A mão diz et cetera, e não para de perguntar pelas 
conjugações que fazem o corpo exceder os próprios limi-
tes. E isso não se faz senão perambulando, pernoitando, 
colocando-se na estrada, indo atrás das próprias tribos, 
e dos próprios desertos. Pois, como indicou Zaratustra, o 
caminho não existe, existem, sim, muitos caminhos e meios 
de transpô-los; cabe a cada um a tarefa de experimentar-se 
e aprender a ouvir que vento é bom e favorável à sua na-
vegação. É sempre uma nova conjugação que uma estação 
do ano solicita, o que convém em uma estação não convém 
a todas. E como não lembrar, aqui, da lição de Heráclito: 
“não é possível entrar duas vezes no mesmo rio” (Costa, 
2002, p. 149)? O máximo da poligamia. O próprio amor 
não pode mais se dizer “amor” de uma vez por todas, não 
como outrora, amor que se contaminou com et cetera já não 
se sabe mais, desconhece as próprias forças. Se cada um é 
pura vastidão, o que dizer de cada um nos muitos encontros 
com cada um? Cada corpo prova, lambisca e experimenta 
tantos corpos em cada corpo.
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O que quer dizer amar alguém? É sempre apreendê-lo 
numa massa, extraí-lo de um grupo, mesmo restrito, do 
qual ele participa, mesmo que por sua família ou por 
outra coisa; e depois buscar suas próprias matilhas, as 
multiplicidades que ele encerra e que são talvez de uma 
natureza completamente diversa. Ligá-las às minhas, 
fazê-las penetrar nas minhas e penetrar as suas. Núpcias 
celestes, multiplicidades de multiplicidades. Não existe 
amor que não seja um exercício de despersonalização 
sobre um corpo sem órgãos a ser formado; e é no ponto 
mais elevado desta despersonalização que alguém pode 
ser nomeado, recebe seu nome ou seu prenome, adquire 
a discernibilidade mais intensa na apreensão instantânea 
dos múltiplos que lhe pertencem e aos quais ele pertence. 
(Deleuze; Guattari, 1995a, p. 49)

E para isso não será preciso buscar as matilhas, mais 
do que as congregações, e ouvir os ventos, mais do que os 
conselhos? Para seguir os próprios passos, e tornar-se quem 
se é, não será preciso aprender a ouvir os ventos, decifrar o 
que eles dizem, e para onde apontam? E aí a casa não será 
sempre o mundo, e a voz do pai não será sempre a voz do 
vento nos mandando para longe, para muito longe?

E a mãe? A mãe desde sempre é a chuva, a chuva que 
cai e nos cobre, ensinando o anoitecer. Quem nunca ador-
meceu com o barulho de chuva? Como dizer que a chuva 
não é a mãe que acalanta e troveja, dando à fome de seu 
filho o alimento mais apropriado?

Mais uma vez – “torna-te quem tu és”.
E ainda outra vez, e tantas mais...
“Torna-te quem tu és” é o que diz a voz obscura e 

rouca, a voz que orienta os nossos passos e convoca um 
quem que jamais existiu antes. “Torna-te quem tu és” é 
um ritornelo, uma canção que nos acompanha. “Conhece 
a ti mesmo” é um ritornelo que sempre volta a começar, 
e a nos começar. Et cetera é um ritornelo, é uma canção. 
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Et cetera é o refrão que entoa o princípio. Et cetera é o 
nosso nome.

O que é um ritornelo? É uma trilha sonora que nos 
acompanha enquanto nos tornamos? Não, talvez não. Uma 
trilha sonora é aguda demais, poderia exercer muita in-
fluência sobre o que vamos nos tornando. Um ritornelo voa, 
soa, ressoa, não é incisivo, não pretende exercer influência 
nenhuma, antes insufla, flutua, nos faz flutuar, por ele esta-
mos suspensos, suspendidos. Uma trilha sonora está sempre 
de acordo com a gramática, e é sempre tão coerente. Um 
ritornelo não, um ritornelo é feito de solecismos, de frases 
truncadas e infinitas. Um ritornelo é uma colcha de reta-
lhos, feita de blocos de infância, de primaveras e outonos, 
de instantes que duram, de cantigas que nos rodam, nos 
fazem girar, girar, girar, até que giramos em torno de nós 
mesmos, e refletidos sobre nós mesmos, nos flexionamos 
semiótica e fisicamente, e aí os enunciados já não nos dizem 
mais, o Eu foi dissolvido, e os enunciados apenas revelam 
potencialidades inauditas, pornográphicas. Um ritornelo 
não fala de uma pessoa. Um ritornelo faz vibrar as notas 
que nos grapham, extraindo delas incomensuráveis com-
posições, conjunções, relações, porneías. Um ritornelo não 
supõe um Eu que pode ser cantado por uma trilha sonora, 
que pode ser narrado e designado por ela, em vez disso ele 
é um sopro, um sopro que revolve o pó cósmico de que 
fomos feitos e exprime intensidades puras, entoando não 
a identidade de uma pessoa, mas sim toda uma tribo, um 
povo cheio de conotações, de imensidões, de possibilidades 
et cetera e de um amplo poder de metamorfose.

Adriana, Ana, Mariana são ritornelos. Os nomes são 
ritornelos, não designam uma pessoa, mas exprimem o et 
cetera que nos tornamos e não terminamos nunca de ex-
perimentar. E nessa longa experimentação de si, cada um 
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deve buscar os próprios ritornelos. Quem não precisa de 
um refrão que o embale, ou de um trá lá lá que o acom-
panhe de casa até o trabalho? Uma criança cantarola para 
esquecer-se do escuro. Uma criança brinca com os próprios 
pés enquanto segue pela calçada, assovia, dobra o corpo e 
faz uma reverência para a avó que vem logo atrás, convi-
dando-a para o passeio, dando-lhe passagem, aguardando 
que os passos dela cheguem, e acompanhem os seus. Uma 
lavadeira canta, geme, acalenta a roupa ressequida, molha, 
torce, canta e estende ao sol. Os pássaros cantam o alvorecer. 
A noite pede e repete et cetera. E no princípio o et cetera 
tresnoitava a terra, era o seu ritornelo. No princípio era et 
cetera. “Depois disto olhei, e eis que vi uma porta aberta no 
céu, e a primeira voz que ouvi era como uma trombeta que 
falava comigo, dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas 
que devem acontecer depois destas” (Apocalipse, IV:1). E 
que coisas eram estas? – et cetera. No princípio e no fim: 
et cetera. No meio e no entremeio: et cetera. O canto de et 
cetera cruza a terra inteira, e o faz de mil e uma maneiras, 
através dos ritornelos de uma criança, do canto de uma 
lavadeira, do refrão “torna-te quem tu és”: et cetera.

E agora? Teremos nós condições de dizer – et cetera? 
Será que somos capazes de dizer – que venha o et cetera, que 
caia sobre nós todo et cetera, que tudo se faça et cetera – sem 
temer, com isso, o inesperado, o inusitado? Seremos capazes 
de querer o eterno princípio, sem começo e sem fim, sem 
uma continuidade, mas em variação contínua? Teremos 
condições de nos tornar o que somos sem reproduzir o Mes-
mo? Teremos coragem de nos desfazer de nossas certezas, 
de problematizar o que somos, abrindo-nos, sem pudor, 
sem moralismo, às multiplicidades que nos atravessam? 
Até onde conseguimos ir, onde se encontram nossos limites 
e nossas impossibilidades? Não seria aí, onde nos damos 



172

conta dos nossos limites, e afirmamos não poder ir adiante 
que, enfim, começaria a nossa jornada, a nossa partida?
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As cruzes das margens

Giovana Scareli

A vida é o que fazemos dela. As viagens 
são os viajantes. O que vemos, não é o que 
vemos, senão o que somos.

Fernando Pessoa, Livro do desassossego

Quando eu era criança, aos 6 anos de idade, comecei a 
frequentar a primeira série primária, como se denominava 
naquela época. Era o ano de 1981. Eu morava em um sítio, 
e a escola onde fui estudar ficava a cerca de 3 km da minha 
casa. Na estrada que eu tinha que percorrer para chegar até 
a escola havia de tudo: plantação de cana-de-açúcar, casas, 
cachorros latindo para os transeuntes, crianças, lago na bei-
ra da estrada, pedrinhas pelo caminho, currais, caminhões, 
tratores, vacas, bois, galinhas, entre outros animais, e uma 
“Capelinha”1. 

Minha mãe dizia que aquela capelinha existia porque 
havia uma mulher rica e poderosa, dona de muitas terras 
daquela região, mas que era muito má e por isso muita 
gente não gostava dela, assim como ela também não gos-
tava de ninguém. Certo dia, um de seus genros que, como 

1 Essas “Capelinhas” também são chamadas de Santa Cruz, Cruz de beira de 
estrada, Cruzeiro além de poderem ter outros nomes a depender da região.
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tantas outras pessoas, não gostava dela, a matou dentro da 
“jardineira”, como era chamado o ônibus. A família cons-
truiu a Santa Cruz no lugar onde aconteceu o assassinato. 
As pessoas da região, tempos depois do acontecido, iam 
até lá de vez em quando, rezavam terços e, entre outras 
coisas, rezavam para pedir chuva no tempo de seca. A Ca-
pelinha tornou-se um local sagrado, onde as pessoas não 
só rezavam, mas também depositavam imagens de santos 
quebrados, pois, como geralmente essas imagens são bentas, 
acreditavam que não podiam jogá-las no lixo, destinando 
o objeto quebrado à Santa Cruz. 

Sempre fui afectada por esta Capelinha. Eu e uma 
colega de escola, que morava bem perto deste local, sempre 
dávamos um jeito de entrar ali. Inventávamos para nossas 
mães que a Capelinha estava muito suja, que ninguém estava 
cuidando, e íamos com baldes, vassouras e rodos para lavar 
e arrumar todos os santinhos, quadrinhos, vasinhos, etc.

Essa lembrança de infância me acompanha..., lembro-
me com frequência e carinho daquela capelinha, que ficou 
distante no tempo e no espaço.

Figura 1: imagem 1
Fonte: arquivo pessoal de Giovana Scareli.



177

A capelinha, a qual estou me referindo, lembra a desta 
imagem. Era simples, mas bem arrumadinha. 

Essas lembranças ficaram ainda mais fortes em decor-
rência de uma viagem para a Argentina e o Chile. Ao longo 
das margens das estradas por onde passamos, centenas de 
Santa Cruz se apresentavam de inúmeras maneiras. 

  

Figura 2, 3 e 4: exemplos de diferentes Capelinhas.
Fonte: arquivo pessoal de Giovana Scareli.

Nessas imagens, podemos ver como elas são variadas: 
nas margens, próxima a um matagal, parecendo abando-
nada, ou sobre um bloco de cimento, com tijolos à vista e 
portas fechadas, ou ainda construída de modo diferente, 
enfeitada com adereços em tons de vermelho, aliás, muitos 
tons de vermelho.

Ficamos sabendo que as pessoas vão visitar essas 
capelinhas em diversas ocasiões: no dia dos mortos, no 
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aniversário da pessoa, no aniversário de sua morte, como 
se fosse um grande cemitério a céu aberto, ao longo das 
estradas. Por essa razão, algumas dessas capelinhas têm 
bancos, mesas, sofás. Algumas são muito enfeitadas, outras 
trazem a foto da pessoa falecida.

  
Figura 5 e 6: Capelinha próxima ao Vale da Lua, San Pedro de Atacama, Chile.  

Ao lado, detalhe.
Fonte: arquivo pessoal de Giovana Scareli.

Figura 7: Capela no deserto do Atacama, Chile.
Fonte: arquivo pessoal de Giovana Scareli.

Nessa última fotografia, vemos o cenário do deserto 
do Atacama, com essa cor de terra bem característica da 
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região fazendo o fundo para a foto. Uma grande Capelinha, 
com muitos elementos: cadeiras, bancos, mesa, vasos de flor, 
cactos, latas, adereços, crucifixo, mas, talvez, o que mais 
chame a atenção aqui seja a bandeira do Chile. Por todos 
os lugares por onde passei, sejam Capelinhas, povoados ou 
casas, a bandeira do Chile é uma constante na paisagem. 
O patriotismo se apresenta em todas as ocasiões, inclusive 
nesse monumento fúnebre, nas margens das estradas.

Por que meus olhos veem esses elementos e, talvez, 
deixem de ver tantos outros? Por que meus olhos escolhem 
isso para ver?

Henri Bergson, ao tratar da percepção, diz:
Minha percepção, portanto, só pode ser algo desses 
próprios objetos; ela está neles antes do que eles nela. 
Mas o que exatamente desses objetos é ela? Vejo que 
minha percepção parece acompanhar todos os detalhes 
dos estímulos nervosos ditos sensitivos, e por outro lado 
sei que o papel desses estímulos é unicamente preparar 
reações de meu corpo sobre os corpos circundantes, esbo-
çar minhas ações virtuais. Isto porque perceber consiste 
em separar, do conjunto dos objetos, a ação possível de 
meu corpo sobre eles. A percepção então não é mais que 
uma seleção. Ela não cria nada; seu papel, ao contrário, 
é eliminar do conjunto das imagens todas aquelas sobre 
as quais eu não teria nenhuma influência, e depois, de 
cada uma das imagens retidas, tudo aquilo que não inte-
ressa as necessidades da imagem que chamo meu corpo. 
(Bergson, 2010, p. 267, grifo meu)

Assim se dá a percepção. A seleção que meu corpo 
faz das imagens todas que se apresentam diante de mim. 
Mas ainda resta uma questão: por que essas e não outras? 

Isso se deve não mais à percepção exclusivamente, 
mas à afecção, uma vez que 

Nossa percepção [...] desenha a ação possível de nosso 
corpo sobre outros corpos. Mas nosso corpo, sendo ex-
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tenso, é capaz de agir sobre si mesmo tanto quanto sobre 
os outros. Em nossa percepção entrará portanto algo de 
nosso corpo. (Bergson, 2010, p. 273)

Assim, esta seleção feita por meu corpo está relacio-
nada à afecção, à variação no meu jeito de me relacionar 
com o mundo que está ligado aos sentimentos, aos valores, 
ao comportamento. Há algo nessas capelinhas que me toca, 
me modifica, me afecta. 

Em Brinquedo Proibido, de 1952, dirigido por René 
Clément, Paulette, uma garotinha de seis anos, está fugindo 
de Paris junto com seus pais e seu cachorrinho, quando a 
França sofre um bombardeio aéreo, em meio a Segunda 
Guerra Mundial, e seus pais e seu cachorro morrem. Pau-
lette é encontrada por uma família de camponeses franceses, 
e seu filho mais novo, Michel, de 11 anos, fica apaixonado 
pela menina. Ele tenta agradá-la de todos os jeitos e percebe 
que ela está sensível aos signos da morte. A menina não 
era cristã, não conhecia seus símbolos e orações, como o 
crucifixo que Michel apresenta a ela quando vão enterrar o 
seu cachorrinho. Ela não sabia o que era cemitério e porque 
se enterravam aqueles que morrem. Mas aprende e começa 
admirar o símbolo da cruz, vendo-a em todos os lugares.

Figura 8: Fotograma do filme Brinquedo Proibido
Fonte: DVD do filme Brinquedo Proibido
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Os dois ligados por um fascínio, um amor, uma amizade, 
um segredo, linhas de fuga carregando a morte para um 
devir-criança, para uma possibilidade de devir também, 
experimentar um devir-molecular. A morte, que nada 
mais tem a sepultar, tornou-se outra, tornou-se passagem 
para um brinquedo proibido. (Fernandes, 2013, p. 78)

Ao lembrar-me da capelinha que frequentava quando 
pequena é como se me aproximasse dessas duas crianças. De 
repente, meu passado se funde com a história desses perso-
nagens do filme e volto a brincar com minhas lembranças, 
volto a ficar sensível aos signos: capela, cruz, imagens de 
santos, adereços.

Para Bergson (2010, p. 281),
[...] a verdade é que nosso presente não deve se definir 
como o que é mais intenso: ele é o que age sobre nós 
e o que nos faz agir, ele é sensorial e é motor; − nosso 
presente é antes de tudo o estado de nosso corpo. Nosso 
passado, ao contrário, é o que não age mais, não poderia 
agir, o que agirá ao inserir-se numa sensação presente da 
qual tomará emprestada a vitalidade. É verdade que, no 
momento em que a lembrança se atualiza passando assim 
a agir, ela deixa de ser lembrança, torna-se novamente 
percepção.

Na escolha por este texto, ligando perceptos e afectos 
a símbolos que voltaram com tanta força durante a viagem, 
posso compreender minha sensibilidade a este filme e à 
minha memória que fizeram com que essas lembranças se 
atualizassem e voltassem a ser percepções.

Respondidas as primeiras questões, encontro mais 
uma: o que essas imagens, esses símbolos exercem sobre 
mim? Sou eu que os escolho, ou eles me escolhem?
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Figura 9 e 10: Capelas nas margens das estradas.

Fonte: arquivo pessoal de Giovana Scareli.

Um bloco de cimento se transforma em uma Santa 
Cruz. Enfeites, bandeiras, flores, fitas, tudo em tons de 
vermelho vivo. Nessa última imagem, há flores verdes e 
amarelas emoldurando a capelinha. Do lado de fora, entre 
vários objetos, há diversas garrafas de água, cena bastante 
comum em muitas Santa Cruz de beira de estrada. Para 
quem são essas garrafas? As águas são para os mortos ou 
para os vivos que vão visitar? É possível criar muitas his-
tórias para essa cena.

Neste momento, deixo de pensar sobre os perceptos 
e os afectos para pensar sobre esta experiência de olhar 
para essas capelinhas, e quem me auxilia neste momento 
é Georges Didi-Huberman. Em seu livro O que vemos, o 
que nos olha (2010), o filósofo abordará as relações entre 
linguagem e visualidade e usará trechos do livro Ulisses, de 
James Joyce, para nos fazer pensar sobre os temas propostos. 
Um dos temas que destaco refere-se “a situação de quem se 
acha face a face com um túmulo, diante dele, pondo sobre 
ele os olhos” (Didi-Huberman, 2010, p. 37).

Situação exemplar porque abre nossa experiência em 
duas, porque impõe tangivelmente a nossos olhos aquela 
cisão evocada de início. Por um lado, há aquilo que vejo 
do túmulo, ou seja, a evidência de um volume, em geral 
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uma massa de pedra, mais ou menos geométrica, mais ou 
menos figurativa, mais ou menos coberta de inscrições: 
uma massa de pedra trabalhada seja como for, tirando 
de sua face o mundo dos objetos talhados ou modelados, 
o mundo da arte e do artefato em geral. Por outro lado, 
há aquilo, direi novamente, que me olha: e o que me olha 
em tal situação não tem mais nada de evidente, uma vez 
que se trata ao contrário de uma espécie de esvaziamento. 
Um esvaziamento que de modo nenhum concerne mais 
ao mundo do artefato ou do simulacro, um esvaziamen-
to que aí, diante de mim, diz respeito ao inevitável por 
excelência, a saber: o destino do corpo semelhante ao 
meu, esvaziado de sua vida, de sua fala, de seus movi-
mentos, esvaziado de seu poder de levantar os olhos para 
mim. E que no entanto me olha num certo sentido – o 
sentido inelutável da perda posto aqui a trabalhar. (Didi-
Huberman, 2010, p. 37, grifos meus, itálicos do autor)

Convido o leitor a olhar para as fotografias abaixo: o 
que essas pessoas estão olhando? Por que tirar fotografias 
de Santa Cruz e Cemitérios? 

Este diálogo que estou buscando com o texto de Didi-
Huberman (2010) me ajuda a pensar, de certa forma, sobre 
o meu fascínio, que talvez esteja ligado a esta fragilidade 
do ser e a este destino certo. Vejo o bloco de concreto, os 
diferentes formatos geométricos, os adornos, o cuidado ou 
o abandono, o espaço, o terreno, as cruzes. Esses elementos 
me encantam mais do que o pensamento sobre o que há aí, 
se há um corpo, um vazio, ossos. O ser que havia e que não 
existe mais em carne e osso não me fascina tanto quanto 
a estética dos cultos fúnebres. No entanto, concordo com 
Didi-Huberman quanto ao “destino do corpo semelhante 
ao meu, esvaziado de sua vida, de sua fala, de seus movi-
mentos, esvaziado de seu poder de levantar os olhos para 
mim” (Didi-Huberman, 2010, p. 37). De alguma forma 
me reconheço, vejo-me neste contato que me toca e me 
atravessa.
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Figura 11 e 12: Cemitérios. Argentina.
Fonte: arquivo pessoal de Giovana Scareli.

Os ditos populares afirmam que esta é a única certeza 
que temos: a de que iremos morrer um dia. Talvez, estar 
diante do inevitável, de algo que não temos como saber 
a hora em que sobrevém e que, portanto, é possível que 
ocorra a qualquer momento, seja um jeito de viver e de 
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encarar a morte de maneira mais ou menos tranquila para 
mim. Penso que isso se deve a uma criação cristã, que Didi-
Huberman (2010) irá explorar com o mito da ressurreição. 
Não há ninguém, o corpo evadiu-se, não há um corpo em 
perecimento, mas um corpo em transmutação, em glória.

Prefiguração, retorno, julgamento, teleologia: um tempo 
reinventa-se aí, diante da tumba, na medida mesmo em 
que é o lugar real que é rejeitado com pavor – a materia-
lidade do jazigo e sua função de caixa que encerra, que 
opera a perda de um ser, de um corpo doravante ocupado 
em se desfazer. O homem da crença prefere esvaziar os 
túmulos de suas carnes putrescentes, desesperadamente 
informes, para enchê-los de imagens corporais sublimes, 
depuradas, feitas para confortar e informar – ou seja, 
fixar – nossas memórias, nossos temores e nossos desejos. 
(Didi-Huberman, 2010, p. 48)

Assim, homens de crença constroem esses monu-
mentos que celebram o morto e a morte e os decoram com 
flores, esculturas, fotografias, e o que mais cada cultura 
assim o desejar.

Mas mais que um culto para a pessoa morta naquele 
local, seja num acidente ou assassinada, certamente é um 
culto à perda e à dor. Mas o que nos ensinam esses blocos 
de cimento, essas cruzes, essa materialidade que pode ser 
vista por quem passa pelas estradas? 

Para mim, as capelinhas mostram a efemeridade da 
vida, o quanto ela é frágil, o quanto pode se esvair a qualquer 
momento. O ser humano é perecível e a vida pode se acabar 
num piscar de olhos. As capelinhas nos ensinam não só 
uma estética, que se modifica de cultura para cultura, nem 
apenas filosofia, que me ajuda a refletir sobre esses cultos, 
mas sobretudo nos ensina sobre a humanidade, sua fragi-
lidade, suas dores e suas formas de querer conservar-se na 
memória através desses pequenos monumentos.
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Apocalipse now e seus afectos:
a narrativa imagética da guerra que transborda

Andrea Versuti

Isto é o fim de tudo o que existe, 
o fim. Podia ensinar o que será?

Deixe, então, suas coisas
Desesperadamente necessitado

Da mão de algum estranho
Numa terra desesperada. 

Apocalipse Now

Estamos subindo um rio. Um rio perigoso que atra-
vessa uma terra desconhecida; difícil é entender o que esta-
mos fazendo naquele lugar, “um dos lugares mais sombrios 
da Terra”. Este rio de águas turvas pode estar na África ou 
no Vietnã, não importa. O terrível é aceitar o fascínio que o 
desconhecido nos provoca, o medo de nos reconhecermos 
neste “outro” cuja força e existência insistimos em negar.

Em nosso pequeno barco nos deparamos com muitas 
situações adversas, momentos nos quais questionamos a 
insanidade da guerra e da dominação de um povo sobre 
outro, questionamos a desigualdade e as injustiças. Temos 
que chamar pessoas desconhecidas de inimigos, e aceitar 
as regras estabelecidas. Muitas vezes, o incompreensível 
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se torna detestável... Há um certo fascínio na abominação, 
no horror...

A narrativa de Joseph Conrad, em seu livro O cora-
ção das Trevas1, é extremamente provocativa, instigante. 
Somos completamente envolvidos na viagem descrita pelo 
personagem-narrador Charlie Marlow, um inglês apaixo-
nado pelos mapas, que pretendia decifrar os muitos espaços 
brancos da Terra. Acabou tornando-se comandante da 
Companhia da Europa Continental, empresa colonizadora-
comercial do início do século XX, assumindo o comando 
de um vapor fluvial francês com destino ao centro do con-
tinente africano, tendo de conviver com o pavor de aden-
trar o interior e com as possíveis mudanças que a aventura 
acarretaria em sua mente.

O contato de Marlow com os nativos da costa fizeram-
no compreender a insanidade da guerra, pois aqueles ho-
mens eram tão maltratados e fragilizados em sua condição 
de subordinados que não podiam ser chamados de inimigos, 
de criminosos. Ao se deparar com os diferentes hábitos dos 
nativos, Marlow se surpreende, mas não os critica, pelo 
contrário, chega a criticar a exploração de suas terras2 e os 
maus tratos que vinham sofrendo.

1 Do original em inglês Heart of Darkness. Este livro resultou de uma viagem 
ao Congo iniciada em 1889 e que arruinou a saúde de Conrad, provocando 
seu desligamento definitivo da marinha, três anos depois. A primeira publi-
cação foi em série no Blackwood’s Magazine em fevereiro, março e abril de 
1899 - dez anos após a viagem à África. Neste trabalho, utilizamos a edição 
em português, de 1984, da Editora Brasiliense.

2 Conrad chegou a afirmar a colonização africana como a mais vil corrida para 
a pilhagem que já desfigurou a história da consciência humana e da explora-
ção geográfica. Conrad era um homem sem pátria, nascido na Polônia, viveu 
muito tempo no mar, correndo o mundo e acabou se naturalizando britânico. 
O inglês era sua terceira língua, apesar de ter sido nela que escreveu seus 
romances. Seu método de montagem ficcional situava-se entre o romance 
do século XIX e do XX, conquistando novos espaços e abrindo caminho 
para escritores que projetariam o problema do colonialismo no plano dos 
relacionamentos humanos em situações - limite. 
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Em uma das paradas de seu percurso, toma conhe-
cimento da existência de um certo Sr. Kurtz, um agente 
de primeira classe responsável por um posto comercial 
no interior na verdadeira região do marfim, sinônimo de 
poder, e em nome do qual eram feitas muitas atrocidades 
e intrigas. Das inúmeras definições de Kurtz – “um gênio 
universal”, pintor, jornalista, emissário da caridade, da 
ciên cia, do progresso, inteligência superior, um ser especial, 
pessoa notável – a que mais intriga e desperta fascínio em 
Marlow é a força de sua voz e a beleza de suas palavras, 
capazes de convencer inclusive aos nativos. 

O domínio da linguagem não é atribuído a Kurtz por 
acaso: essa característica é um elemento fundamental no 
processo de dominação de um povo. Kurtz era um coloni-
zador por excelência, dominava imbuído de uma determi-
nada ideologia que orientava suas palavras no sentido de 
serem entendidas e absorvidas pelo “outro”, o dominado. 
“O importante era seu dom de falar, suas palavras. O dom 
da expressão, o espantoso, o iluminador, o mais exaltado 
e o mais desprezível, a pulsante corrente de luz, ou o en-
ganoso fluir do coração de uma impenetrável escuridão.” 
(Conrad, 1984, p. 77).

Ao receber a notícia de que seu posto estava em perigo 
e de que Kurtz estaria doente, Marlow é impulsionado a ir 
resgatá-lo, mesmo sabendo que sua figura e seus métodos 
causavam polêmica entre os demais agentes, desagradando 
ao gerente geral das explorações. Malow parte rio acima em 
busca deste homem, cuja vida o fascinava profundamente, 
atravessando os perigos de uma densa selva (floresta es-
pectral) descrita como uma força invencível que aguardava 
pacientemente o desaparecimento daquela invasão, Marlow 
durante este período questiona o controle civilizados apenas 
mantinham-na como um monstro acorrentado.
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Inicia-se então a subida do rio, momento crucial na 
narrativa em que Marlow segue penetrando cada vez mais 
fundo no coração das trevas, em busca de Kurtz, na ver-
dade em busca de si mesmo, das trevas existentes em seu 
próprio coração.

Subir aquele rio era como viajar de volta aos mais primor-
diais princípios do mundo, quando a vegetação invadia 
a terra e as grandes árvores reinavam [...]. A terra ali 
não era conquistada - conhecida - era monstruosa, solta 
[...]. Éramos viajantes errantes numa terra pré-histórica, 
numa terra que tinha o aspecto de planeta desconhecido. 
(Conrad, 1984, p. 56) 

A realidade intocada pela civilização branca perma-
necia pré-histórica e selvagem aos olhos do narrador; os 
nativos encontrados eram descritos como pré-históricos e 
suas reações não podiam ser decifradas de imediato, uma 
vez que tinham conotação cultural própria, e não eram 
reconhecidas por Marlow.

Uma passagem fundamental descrita por ele diz 
respeito ao contato com este “Outro”, nativo, selvagem, 
pré-histórico, mas que, assustadoramente, é próximo e 
não inumano:

Os homens eram [...]. não, não eram inumanos [...] bem, 
vocês sabem, isso é que é pior... essa suspeita de que 
não eram inumanos [....] o que mais nos emociona era 
simplesmente a idéia de nosso remoto parentesco com 
aquele bárbaro e apaixonado furor. (Conrad, 1984, p. 60)

Este reconhecimento de si mesmo nas atitudes do 
“outro” marcam a trajetória do personagem que constrói ao 
longo da história uma profunda relação de alteridade com 
aqueles que atravessam o seu caminho. Com eles, descobre 
mais sobre si mesmo, transforma-se, sensibiliza-se com sua 
condição, aprende novos significados para os acontecimen-
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tos, percebe as diferentes noções de espaço-tempo e, ao 
mesmo tempo, os faz diferente, aproxima-os de sua cultura.

Neste processo, Marlow percebe também que a sua – 
dos civilizados de maneira geral – principal diferença em 
relação aos nativos era que vivia sob um estado permanente 
de contenção dos impulsos primários; esta contenção seria 
a base para a civilidade. 

Enquanto na narrativa ainda não se deu o encontro 
com Kurtz, o personagem Marlow faz uma digressão e 
relembra alguns acontecimentos posteriores ao encontro, 
relembra-se do momento quando ele era pouco mais que 
uma voz utilizando demais os pronomes possessivos, tudo 
lhe pertencia. Além disso, fazia relatórios à Sociedade In-
ternacional para supressão dos Costumes Selvagens, acredi-
tando serem os brancos dotados de força sobrenatural pelo 
seu grau de desenvolvimento aos olhos dos nativos e, por 
isso, aproximara-se deles com o poder de uma divindade, 
dotado da capacidade de encantar e amedrontar almas 
rudimentares. 

Nessa passagem, podemos perceber todo o esforço 
do autor em evidenciar os métodos utilizados durante a 
exploração do continente africano e as teorias evolucio-
nistas que marcaram o período no qual o livro foi escrito 
– final do século XIX. Conrad vai um pouco além e impõe 
um olhar crítico sobre os acontecimentos ao atribuir certa 
insanidade às atitudes do personagem Kurtz, “ele não tinha 
nenhuma contenção... era uma árvore agitada pelo vento” 
(Conrad, 1984, p. 82).

Marlow termina sua digressão e volta ao tempo da 
narrativa no qual encontra, um pouco antes de chegar ao 
posto de Kurtz, um jovem russo apelidado de Arlequim que 
lhe conta um pouco mais sobre ele, exaltando o poder de 
sua palavra nas explorações que fazia em busca do marfim: 
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“Ele as fazia com o consentimento das aldeias... Kurtz fez a 
tribo segui-lo... Eles o adoravam... Ele sabia ser terrível. Ele 
não conversa, é ouvido por todos” (Conrad, 1984, p. 91).

Ao chegar ao posto de Kurtz, Marlow vê algumas 
bolas simbólicas, não ornamentais; eram expressivas, intri-
gantes, impressionantes e inquietantes... eram matéria para 
pensar e também para os abutres... Eram cabeças negras 
sobre estacas. Esta visão aterroriza Marlow, ele percebe 
que a força de Kurtz não está apenas em suas palavras e no 
seu poder de manipulação, mas principalmente no medo, 
no Horror...

As cabeças dos rebeldes nas estacas pareciam bastante 
subjugadas e eram mais uma prova de que Kurtz não tinha 
contenção na satisfação de seus vários desejos, de que era 
capaz de qualquer coisa para fazer valer a sua vontade. Mar-
low se vê transportado a “uma sombria região de horrores 
sutis, onde a selvageria pura e simples era um decidido 
alívio” (Conrad, 1984, p. 95).

Neste momento, Marlow descreve a imagem de Kurtz 
em uma padiola, escoltado pelos selvagens e protegido por 
eles; este foi o primeiro encontro dos dois: 

Era como se uma imagem animada da morte, esculpida 
em marfim velho, sacudisse a mão com ameaças a uma 
multidão imóvel feita de bronze escuro reluzente. [...] 
Vi- o escancarar a boca - aquilo lhe dava uma aparência 
fantasticamente voraz [...] uma voz profunda chegou 
fracamente até nós. (Conrad, 1984, p. 97)

Kurtz não queria ser levado dali, apesar das consi-
derações do gerente geral de que ele havia feito mais mal 
do que bem à Companhia e de que seus métodos o haviam 
destruído. Ele ordenou um ataque ao vapor numa tentativa 
de que desistissem, julgando-o morto e, após a chegada de 
Marlow, foge, resistindo a ser levado da selva a sua alma 
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estava doente e lutava cegamente consigo mesma. Apesar 
de seus esforços, Kurtz foi levado para o barco enquanto 
os nativos observavam a sua partida emitindo palavras ar-
ticuladas, rápidas, sem fôlego e uma bela mulher de elmo 
na cabeça erguia as mãos para o céu.

É o momento da descida do rio e também da morte 
de Kurtz; em seus últimos instantes de luta, ele ainda fala da 
selva, queria arrancar-lhe o coração, mas suas trevas eram 
impenetráveis. Suas últimas palavras foram ditas como um 
arquejo: “O Horror! O Horror!!!!” A estranha mistura de 
desejo e ódio era pronunciada enquanto sua mente povoa-
va-se de imagens sombrias – imagens de riqueza e fama.

Seu carisma como líder nos permite várias leituras, 
não somente a política e/ou econômica referendadas pela 
crítica à dominação da África e ao colonialismo de maneira 
mais específica, mas também à dominação religiosa exer-
cida entre os nativos. Isto porque Kurtz era adorado como 
um Deus, principalmente porque foi tentado a assim se 
considerar diante da sua suposta superioridade de homem 
branco e civilizado.

A lembrança de Kurtz e sua sinceridade nos mo-
mentos finais permanecem vivas na memória de Marlow 
que decide procurar sua “Prometida” e lhe entregar alguns 
pertences de Kurtz. Enquanto conversava com ela, percebe 
a importância que ele teve em sua vida e resolve redimi-lo, 
afirmando que suas últimas palavras foram seu nome. A 
Prometida estende os braços num gesto semelhante ao da 
bela selvagem que os estendia para o rio infernal – O Rio 
das Trevas. 

A questão mais intrigante apresentada pelo livro seria 
a afirmação de que o “outro” com o qual o comandante 
Marlow se relaciona profundamente – o desconhecido 
– não é um nativo, e sim um homem notável de sua pró-
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pria sociedade “civilizada”, enfim, “Um dos nossos”, mas 
com valores diferentes dos seus e que passa a enfrentar as 
dificuldades de estar em uma situação limite. Trata-se de 
uma figura notável com a qual ele se identifica apesar das 
diferenças e do fato de assumir perante os nativos uma 
postura etnocêntrica, promovendo ao mesmo tempo e por 
meio da linguagem uma aproximação cultural, mesmo que 
para dominá-los.

II

Este é o principal elo com o filme de Francis Ford Co-
ppola, de 1979, Apocalipse Now. A sua produção começou 
em 1975 e foi responsável pelo endividamento do diretor, 
além de um colapso nervoso e um infarto do ator Martin 
Sheen, o protagonista.

A história de Conrad é transportada do Congo para 
o Mekong (atenção para o trocadilho) – um Vietnã cor-
roído pela guerra; o comandante Marlow é transformado 
no capitão Willard dos serviços especiais, encarregado de 
encontrar e matar Kurtz – um coronel Boina Verde que 
havia enlouquecido e que reuniu no coração da selva do 
Cambodja um exército de desertores e nativos, sendo ado-
rado por eles como um Deus.

A construção da narrativa fílmica também ocorre 
em dois tempos, o tempo real e o tempo da memória do 
seu protagonista, procurando evocar todo o clima de insa-
nidade, opressão e injustiça denunciadas pelo livro, além 
de evidenciar as dificuldades enfrentadas pelos soldados 
norte-americanos para se manterem naquele lugar, dadas 
as condições desumanas de sobrevivência, muitas vezes se 
afogando em álcool e drogas.

A história começa com as divagações do Capitão 
Willard (Martin Sheen), o narrador que relembra os 
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acontecimentos do seu passado. Ele recebe uma missão 
das operações especiais: deve encontrar e matar o coronel 
Kurtz, um dos mais promissores homens do exército que, 
segundo as instruções, estaria louco, utilizando métodos 
anormais, agindo sem qualquer noção de decência e co-
metendo atrocidades.

Willard recebe uma tripulação de soldados muito 
jovens, “Fãs de Rock and Roll com o pé na cova”, e parte 
em sua subida do rio Nung – um rio que corria como um 
circuito elétrico ligado a Kurtz. Durante sua viagem, toma 
contato com alguns fatos importantes que marcaram a 
trajetória de Kurtz, e cada vez mais passa a admirá-lo, 
perturbado com a missão de matar um oficial americano, 
afinal, “matar um dos nossos é Bestial”.

As críticas à insanidade da guerra e à dominação 
estão muito presentes nesta fase da narrativa quando apa-
recem os ataques aéreos dos norte-americanos a uma aldeia  
vietnamita – eles fazem uma guerra psicológica (tal como os 
nazistas) tocando Wagner enquanto exterminam as pessoas, 
chamadas de selvagens, amarelos, china..., enfim, sobretudo 
de inimigos – afirmando a sua superioridade.

Durante a subida do rio – o destino secreto do Capitão 
Willard – os conhecimentos sobre Kurtz são ampliados, 
inclusive por meio de uma carta que ele teria enviado a sua 
mulher e a seu filho, descrevendo qual seria a sua verdadei-
ra função naquele lugar e se defendendo das acusações de 
homicídio que estava sofrendo:

Na guerra, não há tempo para pena e ação moderada. Há 
momentos para o que muitas vezes se apelida de ação 
brutal. Mas outras vezes tem que se agir claramente, 
ver claramente o que é preciso fazer e fazê-lo. Imediata, 
rápida e conscientemente. Encarando os fatos. Sinto-
me acima da falsa moralidade deles e por isso não me 
importo. (Apocalipse Now, 1979)
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O alto comando das operações especiais temia a ade-
são de Willard à loucura de Kurtz, e por isso resolve alertá-
lo de que isto já ocorrera com um capitão enviado antes 
dele. O barco também sofre ataques, e alguns membros de 
sua tripulação morrem. Willard percebe a proximidade de 
Kurtz, tem receio quanto ao que fazer, mas também um 
profundo desejo de enfrentá-lo.

Tal como no livro, a chegada de Willard ao posto de 
Kurtz (Marlon Brando) é recepcionada pelos nativos pin-
tados de branco, e também por um fotógrafo admirador e 
pelo Capitão Colby, que havia se juntado a ele. Aquele era 
o reino de Kurtz, o local onde ele era protegido e adorado 
como um Deus – todos ali eram seus filhos. A imagem do 
altar de cabeças rebeldes, tão marcante no livro, está presen-
te no filme – havia um altar de crânios e tudo estava repleto 
de cadáveres de norte-vietnamitas, vietcongs, cambodjanos, 
a prova definitiva de que Willard precisava para atestar a 
loucura de Kurtz.

Willard é aprisionado e conduzido pelos nativos até 
Kurtz: “O local cheirava à morte lenta, Malária, pesadelo. 
Eu tinha chegado ao fim do rio.” Em seu encontro frente a 
frente é indagado sobre o verdadeiro sentido da liberdade 
autêntica – a liberdade em relação à opinião dos outros e 
a sua própria. O fotógrafo chega até Willard no cativeiro e 
começa a exaltar as qualidades de Kurtz – tal como o per-
sonagem russo no livro – destacando a força de sua voz, 
o poder de sua eloquência e os planos que ele tinha para 
Willard. 

Aquele homem tem a mente lúcida. Sua alma é que está 
doente. Está morrendo creio eu. Odeia tudo isto. Mas 
lê poesia em voz alta e com uma voz, com uma voz. Ele 
gosta de você, por isso continua vivo. Tem planos a seu 
respeito. Não, Não vou ajudá-lo. Você é que vai ajudar 
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a ele depois de sua morte, deixando viva sua lembrança. 
(Apocalipse Now, 1979)

Willard passa alguns dias com Kurtz, não estava vi-
giado, estava livre... Mas ele sabia que Willard não fugiria, 
estava aguardando o momento certo para realizar a missão 
para a qual fora designado. Willard percebe que Kurtz está 
à espera da morte; era um homem acabado que havia ultra-
passado o ponto de ruptura, primeiro em relação às ordens 
superiores, depois, em relação a si mesmo.

Em uma última conversa, Kurtz assim avalia suas 
atitudes:

Tenho visto horrores. Os horrores que você tem visto. 
Mas não tem o direito de me chamar assassino. Tem o 
direito de me matar, disso tem o direito, mas não tem o 
direito de me julgar. As palavras não podem descrever 
o que ainda é necessário àqueles que não sabem o signi-
ficado do horror. O horror tem um rosto. E nós temos 
de fazer do horror um amigo. O horror e o terror moral 
são nossos amigos. Se não são, são inimigos a temer. São 
verdadeiros inimigos.(Apocalipse now, 1979)

Nesta passagem, podemos perceber a situação confli-
tuosa vivida pelo personagem Kurtz, atormentado por sua 
condição naquele lugar, perturbado com a necessidade de 
praticar o horror para sobreviver à insanidade de tudo o 
que estava a sua volta. Este é o momento em que ele espera 
por sua redenção, preocupando-se ainda com a repercus-
são de seus atos; queria ser lembrado pela sua resistência 
e sinceridade, por recusar a hipocrisia e não apenas como 
um louco desertor.

Nas palavras de Kurtz, pronunciadas por uma voz 
forte e determinada, existe a relação com todo o sofrimento 
causado pela guerra que, impulsionada pela sede de poder e 
a ganância, acabava aprisionando seus homens e destruindo 
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suas almas, seu espírito crítico, tentando-os a experimen-
tar todo o tipo de abuso e insanidade. “A guerra precisa 
de homens que tenham moral, mas que sejam capazes de 
usar seus instintos primários para matar sem paixão, sem 
sentimento, sem espírito crítico. Porque é o espírito crítico 
que nos derrota”. (Apocalipse Now, 1979)

Nesta discussão, podemos perceber uma analogia com 
o que Conrad chamou em seu livro de Contenção – a capa-
cidade de resistir aos instintos que é a base para a civilidade. 
O personagem Kurtz do livro não media esforços na reali-
zação de seus desejos e instintos mais primários enquanto 
o Coronel Kurtz do filme acreditava que a negação do senso 
crítico e da contenção assegurariam sua sobrevivência e sua 
profunda lucidez sobre os acontecimentos, impedindo-o de 
mentir e de ocultar sua função naquele lugar, a dominação, 
o extermínio: “Tudo o quanto eu fiz, tudo o que você viu 
é porque não há nada pior do que a podridão da mentira”.

Durante uma cerimônia nativa, Willard decide matar 
Kurtz. 

Iam me promover a major por causa disso. E eu nem 
sequer fazia parte do exército deles. Toda a gente queria 
que eu fizesse isto – Ele mais do que ninguém. Sentia que 
ele estava lá em cima à espera que o libertasse daquele 
sofrimento. Queria apenas morrer como um soldado, em 
pé e não como um renegado caído em desgraça. A pró-
pria selva o queria morto e era dela de quem na verdade 
recebia ordens. (Apocalipse Now, 1979)

Nos momentos finais de vida, Kurtz pronuncia as 
mesmas enigmáticas frases do livro, frases que permanecem 
na memória de Willard enquanto ele realiza a viagem de 
volta, descendo o rio: “O Horror! O Horror!”

As mudanças na narrativa inicial de Conrad não com-
prometeram o entendimento de suas questões cruciais. As 
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denúncias e seu senso crítico estão presentes no tratamento 
cinematográfico de sua obra, bem como a dificuldade de 
sobrevivência levando homens a repensarem suas vidas e 
discutirem sobre suas funções. 

Trata-se da subida de um rio em busca de si mesmo, 
das trevas existentes em cada um de nós, dos questiona-
mentos interiores que todo o tempo põem em cheque os 
relacionamentos humanos e nossas atitudes. O sentimento 
de impotência e o permanente estado de perplexidade, ca-
racterísticas marcantes do personagem Marlow e do Capitão 
Willard, nos levam a apostar em uma leitura profundamente 
crítica dos acontecimentos.

A grandiosidade de Conrad está em nos fazer perceber 
que neste “Outro” acusado de insano e de criminoso existe 
algo com o qual nos identificamos e no qual nos reconhe-
cemos. Percebemos que o verdadeiro Horror é descobrir a 
nossa insanidade interior e que somos capazes de qualquer 
coisa para satisfazer os nossos desejos, inclusive de dominar 
e exterminar, fazendo com que a opressão e a injustiça as-
sumam novas formas, mais sutis e disfarçadas que aquelas 
do colonialismo.

III

Em outro livro de Conrad, Nostromo, publicado 1904, 
a crítica política ao colonialismo é feita de maneira ainda 
mais contundente e tem como pano de fundo a cidade latina 
fictícia de Costaguana (Costa Rica + Guano – excremento) 
que se encontra à beira de uma revolução. As principais 
riquezas da região são as minas de prata, tornando as dis-
putas políticas um mero instrumento para conquistar o 
poder econômico. 

As peças do jogo político são apresentadas ao leitor 
como se estivessem sobre um tabuleiro: o velho garibaldino 
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– inspirado na própria figura de Garibaldi – o intelectual 
tecnocrata, o aristocrata liberal, os latifundiários, os donos 
das minas, os militares e os trabalhadores explorados. O 
desfecho é surpreendente, uma vez que o líder populista 
desaparece com a prata da revolução; este líder é o perso-
nagem que dá nome ao livro, um estrangeiro – um italiano 
apelidado de “Nosso homem”.

Nostromo é o homem instintivo, natural. Sua sorte, 
sua fortuna, consiste em ser um estrangeiro em que todos 
confiam. Seu senso de identidade depende da impressão que 
causa aos outros. No entanto, ele é supersticioso, e talvez 
encerre o degredo de saber que o homem é uma criatura 
decaída, fadada ao pecado. O protagonista de Conrad jamais 
é um verdadeiro herói, nunca alguém com quem o leitor 
possa solidarizar-se inteiramente.

Como marca importante deste romance, destaca-se 
também o desmascaramento da verdadeira natureza cor-
rupta do idealismo ocidental, revelado com suprema ironia 
na figura do personagem Gould que, tendo as condições 
para ser um homem esclarecido, um libertador, ao invés 
disso torna-se um colonizador corrupto impulsionado pelo 
modelo ocidental de dominação – ou seja, impondo uma 
ideia ao que lhe parece ser o caos –, a ideologia da ordena-
ção, da imposição da “civilidade”.

Conrad recebeu críticas3 que o caracterizavam como 
um liberal flaubertiano, isto é, um liberal sem ilusões, que 
colocava a imaginação acima da filosofia política. Em sua 
obra, Nostromo evidencia a sua obsessão pela verdade a 
sua consciência social e o desmascaramento das relações 
humanas, sobretudo as do gênero político, destacando 

3 Considerações feitas pelo biógrafo de Conrad, Frederick Karl, presentes na 
introdução da edição brasileira de Nostromo.
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também a dominação e o controle de um país sulamericano 
pelos Estados Unidos – antecipando-se como contundente 
crônica política da América Latina, talvez uma das melhores 
escritas em inglês.

Após estas considerações a respeito da construção 
narrativa e imagética da viagem de Conrad, podemos con-
cluir que ela suscita como uma de suas principais questões 
a caracterização do desconhecido; primeiro como aquilo 
que nos causa estranhamento, Horror, mas, em um segundo 
momento, após o contato mais profundo, nos permite o 
reconhecimento, a familiarização. Este exercício realizado 
por sua literatura extremamente atual nos propõe inúme-
ras reflexões sobre o trabalho acadêmico de maneira mais 
geral, cujo propósito mais fecundo é justamente realizar 
esta passagem: familiarizar o que nos causa estranhamento, 
transformando as metáforas em conceitos e atribuindo-lhes 
um significado construído e compartilhado socialmente.

O uso de filmes como Apocalipse Now contribui para 
ratificar a educação como um processo de mestiçagem, mas, 
no entanto, exige do professor uma postura diferente diante 
do filme e na sua relação com o conteúdo e a construção da 
linguagem fílmica, em que o conteúdo é apenas mais um 
elemento. Explorar na sua totalidade esta linguagem requer 
um prazer especial pelo filme, como arte e registro do fato 
no tempo e para além do seu tempo. Vê-lo como um texto 
que, aprimorado pela imagem/som, fortalece a relação 
emoção/razão como condição para ensinar e aprender.

Aqui nos interessa muito mais as potencialidades 
trazidas pela interpretação de suas imagens, os discursos 
ideológicos que elas suscitam e que nos fazem refletir so-
bre conceitos complexos, como por exemplo, dominação 
e alteridade. Imagens de uma narrativa que se faz densa e 
relevante no contexto contemporâneo, por expor e dilace-
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rar uma problemática política, social e cultural por tantos 
e por tanto tempo demonizada, mas que precisa vir à tona 
justamente para que o Horror não perfaça. Uma das for-
mas mais contundentes de discutir tais temas é torná-los 
mais próximos do nosso olhar e das nossas críticas também 
no ambiente escolar. Tal condição reitera a necessidade 
premente de consolidarmos em nossas práticas e saberes 
cotidianos os efeitos de uma educação visual significativa.

IV 

Penso este filme como um exercício de “falseamento 
da narrativa”, no sentido de criar através da verossimilhança 
(usando como aporte Barthes) uma específica e orientada 
visão da realidade. Uma visão política e ideológica reiterada 
pelo filme tinha por objetivo defender uma proposição: a 
vitória dos EUA sobre o Vietnã. 

Juntamente com um conjunto de filmes da época 
(segunda metade dos anos 1980), dentre eles: Bom dia 
Vietnã e Rambo, podemos dizer que o circuito discursivo 
destas propostas fílmicas tem na verossimilhança o seu 
principal atributo para a construção de uma compreensão 
ideológica dos fatos históricos. A partir do filme é possível 
discutir conceitos como: Alteridade, Dominação, Poder 
Simbólico, Aculturação, Potência do Falso (Deleuze) e 
Verossimilhança (Barthes).

O falseamento de uma determinada imagem, neste 
caso, ao aprisioná-la a um conjunto de significados pre-
viamente determinados, rompe justamente com sua maior 
potência – a de ser livre do referente real. Por outro lado, 
outra leitura é possível: o falseamento de uma realidade na 
reconstrução histórica. Nesse sentido, a interpretação múl-
tipla e falseada corrobora um construto simbólico específico 
e uma determinada configuração do Poder que é Saber. 
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Nosso olhar altera o cenário e seu aparelho conceitual, 
e fita o fluxo do devir das alturas do pensamento. Segue a 
rota dos astros que unicamente podem dar sentido e rumo 
ao seu trabalho. Para tanto, diferenciamos a Verossimilhan-
ça, que tem o objetivo de produzir um discurso imagético 
que falseou a guerra e conduziu a um tipo específico e 
político de interpretação dela. Produziu um circuito dis-
cursivo que se fez a partir da adequação entre o sistema de 
significação e o sistema de representações dos receptores. 
Representa ressonância àqueles aos quais se dirige – de 
verossímil, como aquilo que se ajusta à realidade. Segundo 
Aristóteles – aquilo que o público acredita como possível, 
neste caso, a vitória da guerra do Vietnã pelos EUA. Neste 
caso, constrói-se uma relação de um texto particular com 
outro geral e disperso, denominado Opinião Pública.

O exercício do falseamento produziu a verossimi-
lhança adequada ao momento histórico e a um discurso 
político vigente, reiterando o empoderamento ideológico 
dos EUA. O que está em jogo não é saber se o discurso é 
falso ou verdadeiro em decorrência de sua adequação com 
a realidade, mas se é verossímil, isto é, capaz de parecer-se 
à representação que se tem dessa realidade.

No filme, obedeceu-se às regras do Gênero, ou seja, 
não se frustrou a expectativa do receptor e a condição do 
sucesso. A variação dos recursos estilísticos empregados 
foi utilizada com este fim, a exemplo da utilização da trilha 
sonora de The Doors.

Barthes (1972) analisa estes mecanismos retóricos 
realistas – enfatiza o detalhe concreto. Um objeto, uma fala, 
uma imagem são capazes de produzir o efeito da transparên-
cia e nos dão a sensação de remeter diretamente à realidade. 
Esta conformidade resultante de mecanismos que operam 
no interior do discurso produz o compartilhamento de 
premissas, a identificação.
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Este processo foi tão contundente no filme que seus 
atores adoeceram... O filme os envolveu drasticamente nesta 
atmosfera de “realidade”; e do horror que ela produzia sur-
giram efeitos diretos na vida pessoal de seus partícipes. A 
performance discursiva do filme, sua estrutura e o registro 
de percepção que dela resultou, corroboraram este tipo 
particular e específico de leitura.

O público não conseguiu fazer a relação com a mitolo-
gia proposta por Conrad. A narrativa original foi ampliada, 
mas seu potencial de falseamento manteve-se aprisionado 
pela necessidade de se criar um determinado referente 
real, extremamente diferente e diretamente vinculado aos 
interesses políticos e ideológicos específicos.
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Infância, Cinema e Educação – pesquisas com 
imagens para leitura além das margens

César Donizetti Pereira Leite

Cinema e Educação 

A arte tem sido, frequentemente, apresentada como 
espaço importante nas interfaces com a educação. As dife-
rentes inserções no campo da arte e em suas conectivida-
des com a educação têm possibilitado o desenvolvimento 
de uma série de trabalhos e projetos em ‘formação’ de 
professores e alunos, neste aspecto o cinema possui lugar 
de destaque. Nos trabalhos que realizamos, temos procu-
rado relacionar educação e arte, e mais especificamente 
o cinema, como lócus potente de produção de sentidos e 
subjetividades. 

Tomo este pressuposto como ponto de partida, e me 
ancoro em reflexões oriundas de pesquisas que venho de-
senvolvendo desde 20061 e que possuem como eixo central 

1 2006 é meu ano de ingresso no Departamento de Educação da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Rio Claro. A opção 
aqui é fazer uma leitura de duas pesquisas, uma que desenvolvi e outra que 
estou desenvolvendo nessa instituição. A primeira é “O enredo da cena que 
encena a educação: a construção de olhares a partir da infância, do cinema 
e da formação do professor”; a segunda pesquisa a que me refiro (em anda-
mento) é “Ação, câmera, luz: entre imagens e olhares, experiência de infância 
e montagens” (financiamento CNPq, FAPESP e Pró-Reitoria de Pesquisa da 
Unesp).
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refletir sobre o ‘poder’ da imagem, e mais especificamente 
do Cinema nos espaços de ‘formação’, a princípio a forma-
ção docente e, posteriormente, a formação nos processos de 
produção de subjetividade e, mais diretamente, da criança. 

Estes trabalhos têm como ponto de ancoragem con-
ceitos de infância em alguma de suas variantes na Filosofia, 
Sociologia, Antropologia e Psicologia, e como objetivo 
central refletir sobre as práticas de produção de sentidos 
pelos professores e pelas crianças a partir dos modos de 
afetação da imagem, do cinema e da produção imagética, o 
que nos coloca como campo central a reflexão ou o convite 
a pensar desde as seguintes questões: O que pode a arte? O 
que pode a imagem? O que pode o cinema?

Nestas interfaces, temos refletido sobre o lugar do ci-
nema como arte e o que, além disso, temos observado como 
outros espaços, outras potências do cine. Nesse sentido, 
aquilo que caracteriza o cinema como um dos carros chefes 
da indústria do entretenimento e os próprios processos que 
o definem e o caracterizam nos convidam a pensar sobre 
aquilo que no cinema aponta para outros lados, outras 
possibilidades. Entre elas gostaria de destacar a ideia do 
cinema como um instrumento fortíssimo de dominação, 
controle e produção de subjetividade, na perspectiva do 
que temos chamado de ‘capitalismo estético’.

O fato é que a própria tecnologia das imagens aliada 
à ideia de que o filme carrega um propósito dado a priori, 
o princípio de que toda película deve responder a um ar-
gumento, uma ideia inicial, produziram espaços que, para 
além de apresentar uma história, o filme apresenta e cria 
modos de vida e modos de ser na vida, trabalhando no 
campo de composições de clichês, na mesma perspectiva 
do que nos indica Deleuze:
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Por um lado a imagem está sempre caindo na condição 
de clichê: por que se insere em encadeamentos sensórios 
motores, porque ela própria organiza ou induz seus 
encadeamentos, porque nunca percebemos tudo o que 
há na imagem, porque ela é feita para isto (para que 
não percebamos tudo, para que o clichê nos encubra 
a imagem...). Civilização da imagem? Na verdade uma 
civilização do clichê na qual todos os poderes têm inte-
resse em nos encobrir as imagens, não forçosamente em 
nos encobrir as mesmas coisas, mas em encobrir alguma 
coisa na imagem. (Deleuze, 2007 p. 32) 

Nas pesquisas que tenho desenvolvido com cinema, 
formação e infância apresento como ponto de partida ideias 
em que a arte se mostra como lugar efetivo de ‘abertura e 
liberdade’ das expressões e manifestações de subjetividades, 
pois nos afeta a todos provocando sensações diferentemen-
te em cada um. O que identifico nestes estudos é que, em 
nossa cultura, a arte (muitas vezes) se apresenta de formas 
diversas, de modo que observo um universo povoado de 
clichês e situações previamente controladas, como imagens 
feitas para ‘chorar’, para ‘rir’ ou para ‘temer’. 

Penso que o trabalho com as imagens, com o cinema, 
nos convida a ir além de reflexões apresentadas sobre os 
modos de olhar, ver e se afetar pela imagem, isto é, penso 
que há outras questões que precisam ser apresentadas, 
pois estes modos de olhar, ver e se afetar implicam práti-
cas políticas de gestão da vida, de controle da existência, 
porque criam modos de ver, olhar, sentir a vida e de viver 
a própria existência. 

Parece haver algo que as imagens carregam, algo além 
das imediatas leituras pelas quais somos tomados, parece 
haver uma forma de a cultura ocupar um lugar, o fato é que 
o cinema – e a arte de modo geral – nos apresenta um além 
de uma ‘linguagem óptica’; ele cria modos de regulação da 
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vida, cria pela imagem modos de ver e sentir, indicando 
que somos tomados por linguagens algorítmicas, definidas, 
calculadas, programadas. Imagens clichês que se oferecem a 
serviço de um controle da vida, um controle da existência, 
imagens atuando como espaços efetivos de biopolítica.

No cenário de imagens e reflexões, as pesquisas in-
fantis que desenvolvemos com crianças e professoras vêm 
indicando que questões que suspeitávamos a princípio – as 
possibilidades de afetação e de produção de sentidos pela 
imagem – se configuram de forma muito evidente. De fato, 
os filmes e as discussões acerca deles (tanto com os profes-
sores como com as crianças), sem seguir qualquer padrão 
predefinido, criam espaços bastante ricos de produção de 
sentidos e de relações entre eles e o universo da sala de aula 
e a própria vida. De alguma forma, os filmes criam ‘zonas’ 
de discussão, espaços possíveis onde as palavras podem 
circular longe de verdades previamente definidas, dadas, 
e o que circula, o que faz girar são palavras, campos de 
sentidos, percepções e modos de afetação.  

Percebo que, ao assistir a um filme e ao ser tocado 
por uma cena, ao ser levado por um enredo, as relações 
entre sentidos, as produções de sentidos, os links, as co-
nexões com a vida, com a existência são algumas vezes 
imediatos, diretos, como se a própria imagem, as cenas, 
os roteiros, falas, posturas nos especulassem, ou espe-
culassem em nós campos dialógicos, conosco e com os 
outros, com outros.

No corpo destas pesquisas e na construção de referên-
cias verifico que há vários trabalhos em desenvolvimento 
acerca das relações entre cinema e educação. Estes, porém, 
trazem no cerne de suas propostas roteiros prévios de dis-
cussão, ou seja, criam uma espécie de instrumentalização 
da arte. Indicam a princípio ‘projetos de análises’ e criam 
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modos de sensibilizações para cada produção. Assim, re-
forçam modos e formas predefinidos, controlados, de ver 
e sentir, postos em nossa sociedade; reforçam a cultura do 
clichê. Além disso, esta instrumentalização aparece também 
em certa didatização do filme, ou seja, há uma indicação 
de filmes que são bons para discutir isso ou aquilo, ou que 
trazem esta ou aquela reflexão.

Verifiquei isso inicialmente a partir da pesquisa inti-
tulada O enredo da cena que encena a educação: a construção 
de olhares a partir da infância, do cinema e da formação do 
professor, em que não se pretendia produzir nenhum tipo de 
direcionamento nos sentidos a serem tecidos pelos profes-
sores, porém notava-se que os temas e mais especificamente 
os sentidos se impunham pelo próprio filme. Era como se 
os filmes criassem modos de sentir, de pensar, como se o 
cinema criasse ‘modalidades de controle’ das sensações, dos 
sentimentos, das ideologias. 

Essas ‘modalidades de controle’ chamaram a minha 
atenção: o filme em si carregava modos predefinidos, con-
trolados e dirigidos de fazer se afetar e pensar. É como se 
o cinema produzisse um além do controle das ideologias, 
como se produzisse uma administração do afeto pelas ima-
gens, pelo enredo, pela tecnologia, levando-me a pensar no 
que acabei chamando de ‘capitalismo estético’. 

Procurar sentidos para isso que aparecia colocou-me 
em um universo de discussões teóricas acerca de alguns 
estudos cujas noções me interessavam, e entre elas destaco 
as noções de modulação e de montagens. Estas noções ou, 
ainda, estas reflexões teóricas me levaram a pensar o pro-
jeto Ação, câmera, luz: entre imagens e olhares, experiência 
de infância e montagens, onde procurei encontrar modos, 
formas, possíveis ‘linhas de fuga’ a essas modulações, pro-
duzindo imagens com as crianças e criando possibilidades, 
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com base nas montagens e junto com as crianças, de leituras 
dessas imagens.

Foi a partir destas reflexões em torno do cinema que 
me deparei, em alguns autores como Foucault e Rancière, 
com algumas articulações a propósito dos chamados pro-
cessos de modulação da subjetividade. 

Entre estas articulações, destaco algumas reflexões, 
pois percebo uma intensificação das estratégias biopolíticas 
em razão de alguns fatores; vamos a eles. O primeiro seria 
uma convergência entre biopolítica e capitalismo avança-
do. Pois é por intermédio do marketing que o capitalismo 
acaba se interessando pela vida, não apenas como lugar da 
produção e do consumo, mas, principalmente, como uma 
inesgotável reserva de invenção. É um capitalismo que pro-
duz e reproduz não apenas mercadorias, mas modos de vida. 
(Brasil, 2008)2 O que o capitalismo vende são serviços e o 
que ele compra são modos de ser. O que ele cria são mundos 
possíveis onde se podem experimentar estes modos do ser. 
Isto leva a pensar o capitalismo avançado também como 
capitalismo estético.  

Um segundo fator ou estratégia no campo da bio-
política acena para a ideia de uma sociedade do risco e da 
insegurança. No âmbito do Estado liberal, a insegurança é 
menos o que deve ser enfrentado, combatido, do que aquilo 
que deve ser regulado. 

A terceira estratégia no campo da biopolítica se refe-
re ao avanço cada vez mais acelerado da tecnociência, em 
aliança com as tecnologias da imagem e da informação. 
Essas tecnologias são menos ópticas do que algorítmicas, 

2 As referencias que seguem abaixo, feitas ao texto de Brasil, não são literais, 
mas paráfrases do texto Modulação/Montagem: Ensaio sobre biopolítica 
experiência estética. Nossa opção foi parafrasear o texto com o propósito de 
adequá-lo a nossa discussão.   
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e permitem o mapeamento e a modulação do espaço, do 
tempo, do corpo e das subjetividades, intervindo não apenas 
em suas visibilidades no presente, mas, principalmente, 
naquilo que, no futuro, seria invisível (Brasil, 2008).

E é nesse ponto que encontro uma forte relação com 
meu trabalho. A biopolítica, dentro daquilo que identifica-
mos na relação das professoras com a imagem, com o cine-
ma, busca intervir justamente nessa dinâmica. Ela regula a 
errância da vida para tornar seu futuro adequado, suficiente 
ou, ainda, ela perfaz o conjunto de técnicas, procedimentos 
e estratégias, através dos quais se modula a modulação da 
vida (Brasil, 2008).

As modulações ou os clichês presentes nos ditos e nos 
modos de sentir dos professores criaram em nós a necessi-
dade de encontrar outras formas de olhar para as afetações, 
e assumimos a perspectiva não de analisar, categorizar, 
interpretar as falas dos professores; usamos a estratégia de 
devolução a estes dos trechos de conversas, fragmentos de 
falas que foram produzidos em nossos encontros sobre os 
filmes. Esta alternativa encontrada foi a forma que pensa-
mos ser possível para escapar às modulações e encontrar 
espaços de montagens, espaços possíveis de produção de 
novos sentidos, de criação e re-criação do já dado. Com os 
fragmentos de falas que ‘devolvemos’ aos professores estes 
teriam que compor, produzir sentidos para frases e palavras 
soltas, deslocadas do tempo e das condições imediatas de 
sua produção3.

3 Como não foi permitida a filmagem dos encontros com os professores, 
o único material que tínhamos eram as transcrições feitas por nós; estas 
transcrições se apresentavam na forma de pequenas frases e fragmentos de 
textos. Ao final das sessões de vídeo de debate sobre os filmes, retornamos 
este relato aos professores na forma de frases soltas e fragmentos de textos que 
conseguimos anotar. Foi então solicitado a eles que realizassem a partir dos 
relatos alguma produção, na forma de texto, que lhes parecesse significativa.  
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Foi a partir desses campos que orientamos nosso olhar 
para outros espaços de produções imagéticas e encontrei a 
infância e seu correlato mais próximo, a criança. Na infância 
e pela criança estes modos de ser e estas modulações de espa-
ços, de tempo e de corpos, sendo construídos e cuidados em 
todos os detalhes nas e pelas imagens, poderiam encontrar 
seu lugar em outros modos de ser, em outras montagens. 
Então, procuramos ampliar as leituras relativas aos proces-
sos de produção de subjetividade e de modos de ser na vida 
e, voltando à infância, seu conceito e as aberturas que neles 
se inscrevem. Pautamo-nos na imagem, na sua captura, em 
montagens e re-criações de sentidos, naquilo que pode a 
imagem, em suas leituras, em seus transbordamentos, em 
suas margens, em suas fronteiras. 

Cinema, Educação e Infância: fronteiras entre educação 
e emancipação

Muitos têm sido os modos de sobrepor ideias e tra-
balhos na interface entre cinema e educação. Igualmente 
muitas têm sido as maneiras de compor estas inter(trans)
faces sobre o que se produz sobrepondo estas palavras, estes 
campos, estes lugares. Para além de lugares que ensaiam, 
inscrevem ‘cinema’ e ‘educação’ – sobrepostos, justapostos 
–, surge um campo aberto a ser percorrido, explorado, 
narrado, inventado, contado.  

Podemos dizer também que não basta apenas so-
brepor estes termos, estas palavras, estas ideias; é preciso 
penetrá-las, experimentá-las, tocá-las, é preciso compor 
com elas, é preciso compô-las. Ou ainda, para além de to-
mar seu uso cada dia mais frequente, definido, orientado, 
viciado, amarrado, aprisionado, modulado, seu uso clichê, 
instrumentalizado em práticas que ditam, na e pela imagem, 
formas únicas, plenas, formas de uso, formas hegemônicas, 
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é necessário experimentar com o cinema e com as imagens, 
é preciso perguntar, se perguntar: O que pode a imagem? O 
que pode o cinema? O que pode a Educação?

Neste sentido, não é demais lembrar que a arte de 
modo geral e o cinema de modo específico foram recursos 
utilizados de forma decisiva durante o fascismo, assim 
como continuam sendo de extrema relevância quando 
verificamos os processos de modulação presentes em fil-
mes das mais variadas matrizes. O cinema e as tecnologias 
da imagem também têm tido extrema importância como 
recurso pedagógico, facilitador de relações de ensino e de 
aprendizagem. Mas um dos grandes temas aqui é que a 
imagem que cria modos de ser e de estar no mundo, cria 
sensações, desejos, ideias; a imagem e o cinema criam 
mundos.

É precisamente neste ponto que o tema em torno da 
‘potência’ do cinema, da imagem e da educação assume 
seus contornos e variantes; é aqui também que a busca de 
escapar ao uso dogmatizado, instrumentalizado do cine-
ma e da imagem na educação faz surgir uma possibilidade 
de pensar um ‘devir cinema’, e, para isto, convidamos 
para esta reflexão a infância, que assume aqui o espaço 
onde possibilidades emergem, desdobram, criam dobras, 
outras dobras. A infância não como conceito, ou como 
referência de um lugar definido e dado, como lugar de 
uma fase na vida, mas a infância como abertura, como 
este lugar em que a dobra faz surgir outros desdobramen-
tos, outros sentidos. Dessa forma, quando propomos o 
diálogo cinema, educação e infância, não estamos falando 
de modos novos ‘para educar’, formas ‘modernas’, atuais 
e eficiente de nos conduzir ‘à terra prometida’, estamos 
falando aqui de modos que possam ser outros, miradas 
que possam ser outras.
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Assim, temos por objetivo refletir possibilidades em 
torno das relações entre cinema e educação, dialogando com 
ideias de infância e de educação do olhar. O que temos é 
que a infância nos convida a nos colocarmos no início das 
coisas, naquilo que ainda não é, naquilo que pode vir a ser, 
a infância coloca de forma certeira, precisa, não onde de-
vemos chegar, mas sim o ‘lugar’ de onde partimos, criando 
a necessidade de, estando no início, no começo, nos pôr 
a caminhar, a experimentar. A infância, na condição de 
começo, é sempre travessia.

Nesse sentido, se a infância é travessia, percurso, 
modos de experimentações, na sua relação com o cinema, 
com as imagens, não importam as ‘mensagens’, ‘crenças’, 
ideologias que o cinema apresenta, mas sim as experiências 
a que ele nos convoca, os afetos que dispara, as sensações 
que nele e a partir dele acontecem e os sentidos que são 
produzidos. O cinema como experiência pode ser territó-
rio de produção de sentidos, pode ser travessia de territó-
rios em que eventos acontecem. Não território de lugares 
dados, de clichês construídos, modulados por tecnologias 
que não somente administram ideologias, mas criam mo-
dos de ser. 

Pensamos aqui um cinema infantil, um cinema infân-
cia, um devir cinema que cria condições de exposição, de 
experimentações, de montagens de possibilidades outras, 
de bricolagens, 

não apenas no sentido de podermos desviar múltiplas 
coisas deste ou daquele conjunto funcional para vários 
outros, mas também para que nossas próprias máquinas 
se engrenam multiplamente. (Orlandi, 2010, p. 11 [N. T.]) 
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Fronteiras: um ‘entre’ cinema e educação.
As Nações já tinham casa, máquina de fazer 
pano, de fazer enxada, fuzil etc. Foi uma 
criançada mexeu na tampa do vento Isso 
que destelhou as Nações. 

Manoel de Barros, Arranjos para assobio

Parece que com crianças, ou dito de modo mais am-
plo, com “infâncias”, podemos destelhar as nações de nossos 
lugares, nossos espaços; parece que se podemos pensar as 
nações como espaços dados, localizados e definidos por 
fronteiras, por ordens de poderes, por poderes, as crianças 
e as infâncias podem mexer na tampa – no nosso caso, na 
tampa das fronteiras de nossas nações, de nossos lugares 
seguros. Parece que com infâncias podemos ser o outro dos 
espaços, podemos ser estrangeiros, ter sensações estrangei-
ras, ter na infância uma estrangeiridade com as coisas, ter a 
estrangeiridade das coisas, nos colocarmos na infância das 
coisas com sensações estrangeiras, com modos infantis de 
falar desde um lugar rompido pela infância e pelas imagens 
de e das crianças.

Nos últimos dez ou quinze anos, tenho desenvolvido 
uma série de trabalhos na fronteira entre ‘cinema e edu-
cação’. Decidi então utilizar a ideia de fronteira, pois me 
parece mais apropriada neste caso. O fato é que falar de 
fronteiras é falar de certo ‘entre’, pois a fronteira não ocupa 
necessariamente um espaço único e nem sempre linear, ela 
parece ser algo que de alguma forma está ‘entre’ duas partes, 
entre dois lugares (geralmente fixos, estáveis). A fronteira 
tangencia os lugares, corta-os, e ao mesmo tempo em que 
indica os limites de cada lugar é também o espaço possível 
de passagem, um espaço ‘entre’. De modo geral, podemos 
dizer um ‘entre’ Nações, entre territórios, entre lugares 
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fixos, dados, identitários. Romper fronteiras é se colocar 
como estrangeiro.

No mundo em que vivemos as fronteiras indicam dis-
posições de poderes, como, por exemplo, nos Estados-nação 
de nossa época, o fato é que as fronteiras criam identidades, 
zonas de saberes-poderes, zonas fixas de representações de 
lugares, de seguranças (ou de inseguranças – por isso a ne-
cessidade de armamentos bélicos e dos apelos à segurança 
como modo de vida). A fronteira cria zonas de poder, de 
ordens de poderes, cria governos e práticas de poderes, 
ordens discursivas que constituem um em torno, criam um 
controle sobre a vida.

Pensar em cinema e educação do modo como temos 
pensado implica em viver na fronteira, com seus riscos, pe-
rigos e possibilidades. Entre os riscos e perigos destaco o de 
não ocupar nem um território e nem outro, o de talvez não 
ocupar lugar e nem território, o perigo de experimentar a 
necessidade emergente e urgente de abandonar a segurança 
que o território, o lugar, a identidade de educador pode ge-
rar, pode oferecer. Entre riscos e perigos acabo sempre me 
colocando em trânsito, entre zonas de perigo, entre faixas 
de tensão, entre um ‘não ser de um lugar’ e ‘nem de outro’, 
o risco de ‘não ser’, o perigo da eterna estrangeiridade. 
Mas aquilo que pode ser risco e perigo pode também ser 
possibilidade, pode gerar na dobra aquilo que nos oferece 
a abertura dos ‘não saberes’ (por exemplo, do ‘não saber 
sobre cinema, sobre trabalhos com imagens’), da busca, 
do começo, das infâncias das coisas e de si mesmo com as 
coisas, um ainda porvir. Ou, como sugere Manoel de Barros 
no poema, um destelhamento das Nações, uma possibili-
dade de que a fronteira, para além de ser um dispositivo 
de poder, possa estar à disposição para usos e abusos dos 
lugares, espaços e tempos.
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Nesta perspectiva, tenho observado que há vários 
modos que recorrentemente têm sido usados nos trabalhos 
na fronteira entre cinema, infância e educação, todos eles 
me parecem potentes e ricos em possibilidades, todos de 
uma forma ou outra acenam para a reflexão sobre frontei-
ras, lugares. De uma maneira geral, criam a necessidade de 
deslocamentos, seja no uso de um filme para discussões de 
temas da educação ou para discussões em uma aula, isto é, 
em educação. Podemos pensar em análises fílmicas para fins 
de reflexão e ou para crítica, ou ainda para fins didáticos, de 
modo geral há uma variedade de modos de trabalhar com 
cinema e com educação que nos solicita os deslocamentos 
dos lugares fixos e dados a priori, mesmo que, muitas vezes, 
acabemos por fazer o mesmo na diferença. 

Rapidamente aceno para um breve percurso dos tra-
balhos que tenho desenvolvido. Minha primeira investida 
se relaciona a uma dificuldade de pensar, a partir da Psico-
logia (área fértil para pensar sobre as ideias de identidades, 
de territórios, de lugares fixos) e da Educação, espaços de 
transgressões nos processos de produção de subjetividade 
de crianças – o in-fans, o que não fala e é falado. Como saí-
mos da condição de ser falado pelo outro para a condição 
de falantes, ou dito de outro modo, como nos tornamos o 
que somos? Foram alguns filmes ou mais especificamente 
cenas de alguns filmes que possibilitaram tais reflexões, vale 
destacar aqui duas cenas, uma do filme Central do Brasil, 
em que Dora acorda no colo de Josué, invertendo a lógica 
da criança no colo do adulto, e a outra do filme O jardim 
Secreto, de Agnieska Holland, onde a chave que abre e fecha 
o jardim pode servir como metáfora da própria razão que 
abre e fecha possibilidades. 

No corpo destas reflexões surge a possibilidade de dis-
cutir juntamente com um grupo de 20 professores da Rede 
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Pública de Ensino de uma cidade no interior de São Paulo, 
com os quais trabalhei em vários cursos de ‘formação de 
professores’ e que, nestes, apresentavam como argumento 
a ideia de que “teoria é uma coisa e prática outra”. Em que 
pese o viés instrumental e técnico deste argumento, decidi 
acolhê-lo e, a partir dele, pensar um espaço de formação no 
qual abríssemos mão das teorias em nome de outras sensi-
bilidades; é ai que surge o cinema como uma possibilidade 
efetiva de trabalho com os professores. 

O princípio era que o cinema, como espaço da e de 
arte, criaria ‘um entre’, algo que atuasse como um dispo-
sitivo na produção de outros sentidos para e na educação. 
O que se apresentava naquele momento não era colocar o 
filme em um “para” definido, dado, objetivado, instrumen-
talizado, mas, talvez, e quem sabe, colocar o filme em um 
espaço onde, a partir dele, fosse possível pensar o poder da 
imagem, a força das imagens nos modos e nas formas de 
produção de sentido na educação. 

O que tivemos como reflexão deste processo foram 
duas questões que acenavam para dois territórios distintos 
e, em um primeiro momento, distantes. Por um lado per-
cebi de fato que a arte de modo geral e o cinema de modo 
particular criavam condições extremamente interessantes 
para reflexão, para discussão em um campo do sensível, 
em um campo de produção do sentido a partir do sensí-
vel. Por outro lado, pude observar, com a colaboração de 
trabalhos de Brasil, Agamben, Foucault e Rancière, só para 
citar alguns, que o cinema atua, entre outras dimensões, na 
indústria do entretenimento e que, por sua vez, captura, a 
partir das tecnologias das imagens, uma ação no campo da 
biopolítica e naquilo que temos chamado de capitalismo es-
tético, ou seja, as imagens colaboram com a criação e com a 
produção de modos de ser e estar no mundo, modula afetos 
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e atua no campo do sensível. Para mim, que transitava na 
fronteira entre Cinema e Educação e que em relação ao pri-
meiro era absolutamente estrangeiro, podia apenas perceber 
que, mesmo em um filme não hollywoodiano, todos riam, 
choravam, comentavam, suspiravam no mesmo momento.

Foi então, e a partir disso e de algumas indagações, 
que surgiu o projeto que chamamos de Ação, Câmera, Luz: 
entre imagens e olhares, experiência de infância e montagens, 
que consistia exatamente em pensar um espaço de produção 
de imagens, filmagens e filmes que fugisse, escapasse ao 
modelo que nos parecia hegemônico, o de ter como ponto 
de partida a ideia, a construção do enredo e as narrativas 
no cinema. Pensamos em algo que contemplasse a perspec-
tiva de um filme sem uma ideia prévia, sem uma ideia que 
gerasse todo o processo de produção do filme. O que seria, 
então, ou o que poderia vir a ser uma tal perspectiva em que 
a ‘ideia’ fosse produto das experiências com as câmeras, das 
experiências de produções imagéticas das crianças, que os 
sentidos, se existissem, fossem produzidos pelas imagens, 
com as imagens? A questão que surgia neste momento – 
parafraseando Deleuze – era: o que pode a imagem? O que 
podemos com as imagens? Que pensamentos e que modos 
de produção de pensamentos as imagens criam, possibili-
tam, produzem? 

A proposta era simples: oferecer câmeras fotográficas 
e filmadoras para crianças do 4º e 5º anos do Ensino Fun-
damental (8 a 11 anos de idade) para que fotografassem, 
filmassem, sem orientação prévia de nossa parte, sem ro-
teiro. Feito isso, as crianças seriam convidadas a produzir 
‘filmes’/‘vídeos’. Estes, por sua vez, não seriam produtos 
de uma ideia inicial que desencadearia um processo, mas 
seriam, sim, produzidos a partir de cenas, imagens, fil-
magens capturadas ao longo de um percurso. Aqui vale 
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ressaltar que não seria a ideia que criaria os filmes, mas 
os filmes seriam produto das imagens, destas experiências 
imagéticas. As imagens estariam na origem, no começo, o 
que temos também chamado de imagem como epígrafe, de 
imagem fronteira. 

Surgia, assim, com o cinema e a produção de imagens 
pelas crianças, e na fronteira com a educação, uma pers-
pectiva para pensar uma série de coisas e temas, entre eles 
destaco a ideia de pesquisa como experiência – o trabalho 
com o cinema, com as imagens, as crianças e a ideia de in-
fância, nos convidava a pensar outras coisas, nos retirava 
de uma perspectiva incorporada pela Ciências Humanas 
e originaria nas Ciências Naturais de pensar a pesquisa 
como experimento. Ali surgia uma ideia em que a pesquisa, 
longe de ser o lugar seguro de reflexão sobre e a partir de, 
passava a ser este lugar incerto, impreciso, pouco objetivo, 
lugar onde o pensamento não acontece sobre ou a partir 
de. Surgia para nós a ideia de pensar com: com imagens, 
com infâncias, com sensações – um lugar de retirada do já 
previsto, do calculado, um lugar de vertigens onde corpos 
se misturam, se encontram. 

São corpos que acabam se constituindo em corpos 
sem órgão, sem forma, são corpos em movimentos de 
tempos, de pausas no tempo, tempos rápidos, curtos, 
deslocamentos em corpos que se misturam com outros 
corpos produzindo corpos outros, são corpos derivando 
na câmeras, das câmeras, são corposcâmeras se produzindo 
em câmerascorpos, corpos zoons, corpos quebras, corpos 
cenas, corpos montagens. É uma experiência de produção 
de pensamento.

A partir deste trabalho que apresentava como pers-
pectiva central a produção de imagens e a partir destas a 
produção de narrativas pelas crianças, partimos (ou pro-
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curávamos partir) para algo onde a experiência (do modo 
que conceitualmente temos trabalhada – inspiradas em 
Agamben) fosse mais presente, as incertezas, o exercício 
e a educação do olhar se efetivasse nas incertezas, nos 
deslocamentos, nos espaços onde sentidos e sensações 
se misturassem produzindo outros sentidos e sensações. 
Decidimos então, partir para um trabalho de produção de 
imagens por crianças e professores de Educação infantil, 
em creches.

O trabalho que realizamos no momento é desenvol-
vido com crianças de até 3 anos de idade, com professores 
destas crianças e com diretoras e coordenadoras de creche e 
de Educação Infantil no Município de Rio Claro, São Paulo 
Brasil. Nós oferecemos as câmeras digitais (fotográficas), 
filmadoras e iPads com as quais crianças e professoras 
filmam, fotografam, criam imagens, com estas imagens e 
juntamente com professores, coordenadores e diretores de 
Educação Infantil, temos produzido pensamento em torno 
de questões relativas ao desenvolvimento das crianças. Em 
suma, em uma educação predominantemente psicologizada 
no discurso e na prática, a perspectiva aqui foi pensar “como 
pode a imagem, produzidas por crianças e professores, nos 
ajudar a pensar sobre o desenvolvimento infantil?”.

Temos encontrado reflexões, mas não vou entrar nos 
detalhes de todas elas aqui; vou apenas indicar algumas e 
possibilidades que elas oferecem.

Há, com as imagens e sobretudo com o uso dos 
equipamentos, reflexões importantes no que diz respeito a 
questões da memória, da circulação da memória, dos afetos 
que as imagens disparam e dos sentidos que estes afetos 
habitam. Falar das imagens produzidas por eles e pelas 
crianças permite reflexões em torno dos modos em que o 
corpo e a memória criam e orientam sentidos.
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As imagens produzidas pelas crianças abrem uma 
perspectiva de olhar o corpo, de olhar com o corpo, corpos 
retorcidos para focar, para desfocar, corpos aproximados 
para ver os detalhes, detalhes que produzem sentidos, de-
talhes nunca vistos, nunca percebidos, detalhes de botões 
de camisas, de sujeira no nariz, de baba, detalhes de olhares 
rápidos. Parece que educar o olhar para ver e trabalhar 
com as imagens não é oferecer técnicas, conhecimentos, 
teorias e sentidos; educar o olhar é lançar o corpo em uma 
aventura, uma vez que o olhar não é um privilégio do olho, 
mas é produto de um corpo que experimenta com as ima-
genscâmeras em câmeraimagens.

Há duas questões que aqui têm me interessado –, 
uma diz respeito a uma ditadura dos sentidos e da cognição 
como produtora destes sentidos, como se todas as imagens, 
por mais borradas, por mais vertiginosas que sejam, preci-
sassem dizer algo, precisassem fechar em um sentido final, 
dito, dado. Existe uma concepção muito forte da linguagem 
como representação e da imagem como uma linguagem 
representativa. Desta forma, não é difícil identificar que as 
imagens que “representam com mais nitidez”, com mais 
clareza, são, na maioria das vezes, atribuídas às crianças 
consideradas, segundo os critérios das professoras, mais 
desenvolvidas, espertas, inteligentes, e que as imagens bor-
radas, desfocadas, vertiginosas, são atribuídas às crianças 
que supostamente apresentam mais dificuldades. 

Outro dado importante é que, com as imagens, as 
crianças se misturam em corpos, como se os corpos pen-
sassem, como se pensassem pelo corpo, pensamentos sem 
sentidos, ameaçados por outros corpos, corpos invadindo e 
sendo invadidos, corpos mutilados, amputados de crianças 
que entregam as câmeras a outros colegas. O que vemos 
são babas, gosma, caca de nariz, movimentos disformes, 
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corridas, círculos. Câmeras paradas, equipamentos sendo 
explorados. 

Outra questão que considero relevante, e que gostaria 
apenas de apontar, se relaciona a um tema que tem ganhado 
destaque em nossas reflexões: pensar o tempo. Todos nós 
sabemos que nossos currículos, nossas práticas educativas, 
nossos modos de pensar e viver a educação estão pautados 
em um tempo cronológico, presente nas teorias de desen-
volvimento humano, provenientes do campo da Psicologia. 
As ideias de fases, períodos, estágios, ou ainda a ideia de 
que evoluímos, se organizam na esfera de uma modalidade 
de tempo, o tempo de cronos, cronológico e linear. Com as 
imagens, nos vemos em outro deslocamento, uso aqui uma 
pequena passagem do texto “Ninfas”, de Agamben, em que 
ele diz o seguinte: “a essência do meio visual é o tempo... 
as imagens vivem dentro de nós, somos colecionadores de 
imagens e uma vez que as imagens tenham entrado em nós 
não deixam de transformar-se e crescer” (Agamben, 2010, 
p. 11), dito de outro modo, não inscrevemos as imagens em 
um tempo, mas sim um tempo nas imagens. Quero dizer 
que as imagens curtas, rápidas, disformes, confusas, imagens 
paradas, imagens vultos, imagens fantasmas, todas elas nos 
convidam para outros tempos, tempos kairológicos, tempos 
aiônicos, tempos acontecimentos, tempos experiências. Um 
tempo que, sendo outro, na mesma perspectiva do que nos 
inspira Walter Benjamin, pode gerar também outro tempo.

Trabalhos com infância e cinema em modo de 
deslocamento

No seu livro O espectador emancipado, Jacques Ran-
cière (2012) nos apresenta um percurso muito interessante 
e próximo ao do Mestre Ignorante. De modo geral, nos con-
vida a construir um olhar para a igualdade das inteligências 
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e a emancipação intelectual. Neste sentido, criando como 
possibilidade refletir sobre a emancipação intelectual e a 
questão do espectador nos dias de hoje (Rancière, 2012, p. 8). 
Vale salientar que Rancière trabalha mais especificamente 
com o teatro, mas sugere uma inclusão de todas as formas 
de espetáculo e eu aqui incluo o cinema como forma de 
manifestação. 

Para Rancière (2012), as numerosas críticas que o 
teatro recebeu talvez pudessem ser traduzidas por uma 
única ideia, a de que há um paradoxo fundamental que ele 
designa como paradoxo do espectador, talvez mais próximo, 
mais forte e importante que o paradoxo do ator. Dito de 
outro modo, não há teatro sem espectador, porém, nesta 
linha, ser espectador é um mal, pois,

[p]rimeiramente, olhar é o contrário de conhecer. O es-
pectador mantém-se diante de uma aparência ignorando 
o processo de produção dessa aparência ou a realidade 
por ela encoberta. Em segundo, é o contrário de agir. O 
espectador fica imóvel em seu lugar, passivo. Ser espec-
tador é estar separado ao mesmo tempo da capacidade 
de conhecer e do poder de agir. (Rancière, 2012, p. 8)

O autor assinala que este diagnóstico abre caminho 
para duas conclusões distintas, uma é que o teatro – e eu 
incluiria o cinema – é algo ruim, é algo em que predomina 
a passividade e a ilusão, dando margem para uma prática 
na qual não circulam nem conhecimento e nem ação, con-
clusão que ele indica já ter sido formulada por Platão, para 
quem “o teatro é um lugar onde ignorantes são convidados a 
ver sofredores” (Rancière, 2012, p. 9). Rancière aponta que, 
neste percurso, o teatro é a manifestação de uma doença 
por meio de outra:

A doença do olhar subjugado por sombras. Ele transmite 
a doença da ignorância que faz as personagens sofrerem 
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por meio de uma máquina de ignorância, a máquina 
óptica que forma os olhares na ilusão e na passividade. 
A comunidade correta, portanto, é a que não tolera a 
mediação teatral, aquela na qual a medida que governa 
a comunidade é diretamente incorporada por seus mem-
bros. (Rancière, 2012, p. 9)

Para Rancière, essa dedução que é a mais lógica é 
também a que não prevaleceu entre os críticos. Estes aca-
baram ficando com as premissas desta reflexão, mas não 
com a conclusão, pois, 

Quem diz teatro diz espectador, e isso é um mal, disseram 
eles. Esse é o círculo que nós conhecemos, que nossa 
sociedade modelou à sua imagem. Portanto, precisamos 
de outro teatro, um teatro sem espectadores: não um 
teatro diante de assentos vazios, mas um teatro onde as 
ações ópticas passiva implicada pela própria palavra seja 
submetida a outra relação, a relação implicada em outra 
palavra, a palavra que designa o que é produzido em 
cena, o drama. Drama quer dizer ação. O teatro é o lugar 
onde uma ação é levada à sua consecução por corpos em 
movimento diante de corpos vivos por mobilizar. Estes 
últimos podem ter renunciado a seu poder. Mas esse po- 
der é retomado, reativado na performance dos primeiros, 
na inteligência que constrói essa performance, na energia 
que ela produz.... É preciso um teatro sem espectadores, 
em que os assistentes aprendam em vez de ser seduzidos 
por imagens, na qual eles se tornem participantes ativos 
em vez de serem voyeurs passivos (Rancière, 2012, p. 9).

Retomamos a ideia de fronteiras entre Educação, 
Cinema e Infância e a ideia, permeada por uma noção de 
fronteira, de espaços porvir para pensar estas relações, so-
bretudo no que diz respeito às questões que nos convidam 
a pensar: o que pode a imagem? O que pode o cinema? O 
que pode a educação? 

Será que pensar as produções de imagens realizadas 
por crianças e professores na Educação Infantil abre um 
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espaço possível para pensar uma educação emancipadora? 
Será possível pensar nas interfaces entre arte e política um 
espaço a ser atravessado para uma educação que possa ser 
outra? São os corpos, os olhares, as sensações, os focos, os 
desfocos das imagens lugares de abertura para uma educa-
ção que possa se tornar outra?
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Pesquisa com crianças e imagens infantis –  
por uma educação sem margem

Bianca Santos Chisté

[...] É preciso transver o mundo.
Isto seja: [homem]1 deu a forma. As 

[crianças] deformam.
É preciso desformar o mundo:

Tirar da natureza as naturalidades. 

Manoel de Barros, Poesia Completa

O poema Manoelês me ajuda a iniciar o movimento 
de pensar a infância, a criança e a educação, uma educação 
sem margem, ou às margens, ou, quem sabe, marginalizada. 
No mundo em que vivemos, o termo margem indica bor-
da, beira, extremidade, até mesmo cercadura, nos levando 
a pensar em algo que circunscreve, delimita um espaço, 
ou limita o espaço. Ao pensarmos então na expressão “a 
margem”, direcionamos logo nosso pensamento para algo 
ou alguém que está fora de, fora do lugar estabelecido, do 
lugar circunscrito por outro. Então pensar no termo “sem 
margem” poderia ser pensar em um tempo, um espaço, 
uma educação, ou mesmo em alguém sem limites, sem 

1 As palavras entre colchetes foram inseridas para adequar o poema ao con-
texto.
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aprisionamentos, um fora da lei, por isso, um marginal, 
por isso marginalizado.

Parece que com crianças, ou com infâncias, podemos 
viver às margens do mundo, na marginalidade do mundo 
ou mesmo na deformidade do mundo. Parece que, se po-
demos pensar o mundo como algo já estabelecido, algo já 
pensado, algo já organizado, algo já formado por homens, 
por homens adultos, as crianças, seres infantes, as infân-
cias, podem alterar as formas, podem desconfigurar o já 
determinado, o já fixado. Parece que com crianças, com 
infâncias podemos dar mobilidade ao mundo, flexibilida-
de às coisas, tirar as coisas, o mundo de sua fôrma, de sua 
forma, sair do molde, sair da linha, tirar a “naturalidade” 
das coisas, do mundo, da natureza. Podemos, ainda, ser 
outros deformados, habitantes de não-lugares; correr ris-
cos, caminhar na corda bamba, serpentear pelos espaços, 
ou seja, nos colocar na infância das coisas com sensações, 
estrangeiras, clandestinas, não legalizadas.

É a infância, como abertura, como novidade, como 
experiência, como possibilidade de pensar o que não se 
pensa que me convida a pensar a infância, a criança e a 
educação. Não falarei de maneiras novas para educar, para 
ensinar, formas modernas, mais eficientes para as crianças 
aprenderem. Nem mesmo o que as crianças “devem” saber 
em cada idade. Buscarei voltar ao tartamudo, como pro-
voca Barros (2013, p. 410) “[...] Por que não ascender de 
volta para o tartamudo”, distanciar das modulações, dos 
protocolos, do que se deve aprender em cada idade, dos 
conhecimentos que se deve ter em cada idade, do que se 
deve saber quando... Ascender ao tartamudo para buscar 
na infância, na infância-criança, na infância das coisas, 
uma educação que cria condições para o brincar, para a 
inventividade, para as profanações, para os flertes, para os 
encontros, para as experiências. 
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Decido, então, nessa composição, ensaiar, experimen-
tar com imagens infantis, com falas infantis, com experiên-
cias infantis, com imagens-epígrafes, com falas-epígrafes. 
O cenário é o de uma pesquisa de produção de imagens 
por crianças da Educação Infantil, crianças da pré-escola, 
e as cenas são de imagens daquilo que nos parecem espa-
ços lúdicos de exploração do mundo, dos seres, das coisas, 
daquilo que se produz pelos e com os equipamentos. 

Pré I, 2012, imagem captura da filmagem. 

As imagens produzidas pelas crianças nos convidam 
a entrar nelas, a entregar-se a elas sem reservas, a invadir 
seu espaço, a arrebatar-se, a deslumbrar-se, a excitar-se, 
para que com isso possamos, juntos com elas, delirar, va-
riar, ir para além delas. As imagens infantis nos exigem um 
envolvimento íntimo, um abandono, uma entrega infantil. 
Surge aqui a ideia, a partir dos estudos de Leite (2013), de 
pensar com..., pensar com imagens, pensar com infância, 
com sensações. O que se deve “ler” nas imagens não é o que 
elas dizem, mas aquilo que elas nos dão a pensar. Por isso, 
pensar com a imagem, pensar além da imagem é escuta, é 
olhar atento, é deslocamento, são outras travessias. Olhar 
a imagem, pensar com as imagens infantis não é criar um 
campo onde elas estão ali para serem analisadas, interpre-
tadas, mas recolher-se na intimidade daquilo que dá o que 
pensar. É demorar-se nisso. Pensar com as imagens e para 
além delas é entrar e demorar, se perder na profundidade 
ou, como diz Larrosa (2010, p. 142), “[...] é trazer o dito 
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à proximidade do que fica por dizer, trazer o pensado à 
proximidade do que fica por pensar, trazer o respondido 
à proximidade do que fica por perguntar.” É nos despren-
dermos de nós mesmos numa atenção estendida quase até 
o “limite que paradoxalmente, coincide com uma máxima 
intimidade com nós mesmos” (Larrosa, 2010, p. 48).

As filmagens produzidas pelas crianças nos fazem 
pensar que elas, as crianças, têm uma relação infantil com 
as coisas, com o mundo que as cerca. Quando falo de in-
fantil não me refiro a uma relação inferior, uma relação de 
quem não sabe, uma relação que precisa ser tutelada, muito 
pelo contrário. As produções imagéticas nos apresentam 
crianças que sabem, sabem muito do mundo, das coisas, 
dos seres pequenos e desimportantes. É nessa relação das 
crianças com o mundo, com as coisas, com os outros que 
uma educação infantil se apresenta. Não estou falando 
aqui de uma educação para a criança, da criança, para a 
infância, da infância, mas uma educação infantil sempre 
por vir, uma educação porvir, sempre presente, não pronta, 
sempre inacabada, uma educação que experimenta, que se 
experimenta, que se deixa experimentar.

Dessa maneira, as produções imagéticas das crianças 
são um convite à abertura, à intimidade, são movimentos de 
criação, movimentos de imaginação, de devaneios e muitos 
delírios. São imagens que nada dizem ou dizem muito, 
imagens incômodas, vertiginosas, enjoativas, desfocadas, 
embaçadas, vazias, escuras, cansativas, trêmulas, paradas, 
corridas, rápidas, lampejos de imagens, mas que nos convi-
dam a pensar com elas, para além delas. Sendo assim, este 
texto é um convite a pensar, a partir do exercício do olhar 
das crianças, possibilidades de pensar a infância, a criança 
e a educação com um olhar infante, de descoberta, de in-
venções, de criações e, com isso, com as imagens infantis, 
pensar algumas travessias do universo infantil.
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Corposcameras, cameracorpos

Nos últimos anos o grupo Im@ago2, sob a coordena-
ção do professor César Leite, tem desenvolvido pesquisas 
que compõem as interfaces infância, cinema e educação. 
Nesses estudos, temos observado que pesquisar com criança 
é um convite à experiência, é um convite a expor-se, a estar 
em perigo constantemente, é experienciar outras travessias, 
é ser tocado e afetado, é abrir-se à vida, ao mundo, aos seres, 
às coisas. É habitar outros tempos, outros lugares, outros 
espaços. Nessas pesquisas, as crianças são convidadas a 
produzirem imagens (filmagens e fotografias) no contexto 
da Educação Infantil, sem orientação prévia do adulto.

Desse modo, as reflexões presentes neste contexto 
resultam da experiência de pesquisa vinculada aos estudos 
de Leite (2011) e ao grupo Im@ago, intitulada “A criança 
e suas experiências matemáticas: em busca do que está por 
trás do espelho”. O trabalho foi desenvolvido em uma escola 
de Educação Infantil no município de Vilhena (Rondônia), 
com crianças da pré-escola, no período de abril a novem-
bro de 2012. Durante sete meses, duas vezes por semana, 
ao longo de duas horas com cada grupo de criança, ora de 
manhã, ora à tarde, crianças, professoras e eu nos encon-
trávamos para experienciarmos alguns momentos juntas. 

Guiada pela metodologia em que entregamos a fil-
madora às crianças, para que a partir disso elas produzam 
imagens, observamos que elas utilizavam a câmera ora como 
instrumento que filma, capta a imagem, ora como um brin-
quedo, ora como um simples objeto em suas mãos. Focavam 
em alguns momentos o vazio, o chão, o nada, o grupo que 
brinca, a singularidade da natureza, ou simplesmente olha-
vam, filmavam sem se prenderem ao que estavam filmando. 

2 Laboratório da Imagem, Experiência e Criação.



232

Falavam e faziam coisas que perto do adulto ficariam ini-
bidas; brigavam, imitavam situações em que a câmera está 
presente (jornal), exploravam a câmera com elas mesmas 
(explorando o próprio corpo), se olhando, fazendo caretas. 
Muitas vezes parecia que a câmera era parte do corpo, era 
o próprio corpo. As imagens, filmagens foram produzidas 
pelas crianças longe do olhar direcionado do adulto. 

Quanto ao uso do instrumento, revezam-se para 
escolher quem seria a próxima a usar a câmera, cantavam 
o verso: “Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Abacaxi, 
não faz xixi na cama do Didi”, ou anunciavam simplesmente 
quem seria a próxima. Orientavam-se entre si sobre o uso 
do instrumento. Algumas vezes, para algumas crianças, 
brincar era mais importante do que operar a máquina. Foi 
ora operando, ora brincando, ora simplesmente segurando 
uma coisa qualquer em suas mãos que as vivências e as 
experiências das crianças foram filmadas, mesmo que, na 
maioria das vezes, elas não tivessem intenção de fazê-lo. 

Eu ‘fizassim’, eu ‘fizassim’, eu aperto aqui fica longe, se 
eu ‘fizassim’ eu vejo você perto.
Olha se eu rodá, rodá, rodá, fica rodando o céu!
Eu to com dor de mão.
Eu to vendo você de longe. O que isso ‘sineguefica’? [Per-
gunta ao ver a imagem embaçada] 
A minha mão tá muito mole.
Agora deixa eu ‘camerar’!
Filma eu! Faz um quadrado das caras. (Pré I e II, 2012)

As crianças provocavam uma relação íntima, efetiva, 
afetiva, não só com o ser pessoa, mas com as coisas. Ou seja, 
os corpos-crianças de posse da câmera filmadora, para que 
filmassem sem orientação prévia, sem roteiro, pareciam 
ser sugados, misturados pelo corpo-câmera, tornando-se, 
assim, outros corpos. Como nos diz Leite (2013, p. 09), 
“corpos produzindo corpos outros, são corpos derivando 
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nas câmeras, das câmeras, são corposcâmeras se produzindo 
em camerascorpos, corpos zoons, corpos quebras, corpos 
cenas, corpos montagens.” A relação íntima das crianças 
com a câmera filmadora era tamanha que, muitas vezes, 
tanto nós quanto elas confundiam-na com o próprio corpo, 
levando-as às vezes a não saberem com que mão pegar, a 
errarem ao se tocarem. Era como se na bagunça de corações 
o sangue errasse de veia e se perdesse, nos apresentando 
uma intimidade infante. Uma intimidade que nos apresenta 
a câmera sendo usada como extensão do próprio corpo. Ela 
desaparece como equipamento de filmagem e aparece como 
corpo, corpo que explora e descobre o espaço, o tempo, o 
mundo, os seres. 

Na câmera como extensão do corpo não é o zoom 
dela que aproxima as imagens, mas a câmera como zoom 
que é usada para aproximar o observável, o encontrado, o 
achado. É quase como se a camerazoom, como extensão do 
corpo, fosse a extensão do olho, do olhar. Um olhar cheio 
de ansiedade pelo mistério, pelo começo, por que não, um 
olhar de deslumbramento, um olhar inaugural, inaugurador 
de um pensar que não tem princípios pensáveis.

Kamilly vem cá, olha aqui vou espalhar, olha aqui Kamilly, 
olha aqui, vem cá vê.
Deixa eu vê.
Rápido. Nicole – aproxima bem a câmera da areia.
KAMILLY, KAMILLY, não é terra, olha não é terra, olha 
é pedra, um montão de pedrinhas! Olha aqui comigo.
Tudo isso aqui é pedrinhas! (Pré I, 2012, 6°, 8)3

3 As imagens e as falas das crianças foram capturadas das filmagens produzidas 
por elas durante o ano de 2012. Em alguns momentos, elas serão referenciadas 
de acordo com a maneira como os documentos imagéticos foram arquivados. 
Desse modo, o número ordinal refere-se à sequência do dia (primeiro dia, 
segundo dia, e assim sucessivamente) e o cardinal, logo em seguida, refere-se 
ao número da filmagem em cada dia.
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Pré I, 2012, imagem captura da filmagem.

Aqui, olhar não é um privilégio exclusivo do olho, mas 
de todo o corpo, de todos os corpos; corpos que se olham 
e se enamoram. O olhar é um olhar desnudado, atento, 
liberto das engessaduras, um olhar que indica sempre nas-
cimento, um olhar aberto ao mundo, sensível e, por que não 
dizer, um olhar poético. Eu, adulta, vejo a areia e ela não 
produz em mim, aparentemente, nenhum afeto, nenhuma 
mobilização. Mas as crianças descobrem que aquilo que 
eu, adulta, chamo de areia “são pedrinhas, um monte de 
pedrinhas”. É um olhar despudorado de perspectivas, de 
parâmetros, de visões, de conceitos, de julgamentos. É um 
olhar de intimidade, um olhar de proximidade, de amizade, 
pois Kohan (2007, p. 127-128) nos diz “não há pensamento 
novo, infantil sem amizade. [...] a amizade está no início do 
encontro com o outro, no pensamento que os atravessará.”

Olha, olha Raissa...
O que?
Olha minha pele! Minha pele está 
toda riscadinha!. (Pré I, 2012, 6° 13)

2012, imagem captura da filmagem.
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Não são somente os seres e o mundo que são ob-
serváveis aos olhos das crianças. Em muitos momentos, 
as crianças descobrem, encontram o próprio corpo. A 
camerazoom também dá visibilidade ao corpo, ao corpo-
criança. Ou seja, quanto mais as crianças aproximam a 
câmera do corpo, maior é o alcance dos detalhes, das partes 
minúsculas, maior é o tamanho visualizado através da lente. 
Consequentemente, elas, as crianças, tornam observável o 
não observável, pois mais detalhes cabem no enquadra-
mento e mais “amplo é o ângulo” alcançado. As crianças 
dão visibilidade às coisas, aos seres, ao mundo e, quando 
isso acontece, me parece que o mundo, as coisas, os seres 
ganham o mundo. 

Poderia dizer que os corpos-crianças são atraídos 
por outros corpos, corpos de naturezas diferentes: corpo-
natureza, corpo-chão, corpo-semente, corpo-formiga, 
corpo-folha. As crianças são seduzidas pelos seres pequenos, 
pelos pequenos seres, seres do chão, encontrados no pátio, 
no quintal, na terra, na areia, na grama. Elas percebem que 
o mundo, as coisas, os objetos, as palavras não estão a nos-
sa disposição para nos obedecer. Elas sabem que tudo isso 
pode ser outra coisas, que como adultos tentamos instru-
mentalizar. As crianças veem o mundo com olhos sensíveis, 
por isso enxergam o invisível, o que nada mais é do que o 
demasiadamente visto, o não observado, o desprezível e o 
desprezado, tal como declara Benjamin (1987) em Canteiro 
de Obras, “[...] a Terra está repleta, dos mais incomparáveis 
objetos de atenção e exercício infantis” (Benjamin, 1987, p. 
16). As crianças não só enxergam, observam, veem outros 
corpos de natureza outras, mas também têm uma relação 
íntima com eles. Os tocam, os acariciam, exploram suas for-
mas como verdadeiras descobridoras, e são tocadas por eles. 
Mas afinal, nos perguntaria Espinosa (Deleuze; Parnet, 1998, 
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p. 73) “o que pode um corpo? De que afetos ele é capaz?” e 
mais adiante Deleuze e Parnet (1998, p. 74) nos dizem: “Os 
corpos não se definem por seu gênero ou sua espécie, por 
seus órgãos e suas funções, mas por aquilo que podem, pelos 
afetos dos quais são capazes, tanto na paixão quanto na ação.” 
É nesse encontro de corpos, encontros de pensamentos que 
as crianças, as infâncias-crianças descortinam e descobrem o 
mundo, partilham um sensível, partilham do sensível. Nesse 
sentido, Rancière (2009, p. 15) diz que:

Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, 
um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição 
de partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, 
tempos e tipos de atividades que determina propriamente 
a maneira como um comum se presta à participação e 
como uns e outros tomam parte dessa partilha.

As crianças são atraídas por outros interesses, in-
teresses pequenos, menores, por restos, resíduos, pedras, 
madeiras, retalhos, ruínas, por coisas e seres desimportan-
tes. Em dois textos presentes em Rua de mão única (1987), 
Benjamin descreve as características das crianças. Tanto 
em “Canteiro de Obras” como em “Criança Desordeira”, 
ele apresenta o modo infantil das crianças se relacionarem 
com o mundo, no qual elas experimentam cheiros, densi-
dades espessuras de objetos e lugares cheios de experiências 
sensoriais, e, a partir disso, as crianças constroem mundos, 
seus e outros mundos, mundos outros, mundo ‘di-menor’, 
um mundo delas, para elas. Ou, como dizem Leite e Leite 
(2013, p. 06),

um mundo que possui sua própria lógica, mundo esvazia-
do da lógica adulta que sempre se impõe sobre o mundo 
das crianças, mas um mundo que não ‘se organiza’, não 
‘se arruma’ em referências dadas antes de uma lógica já 
dada, mas ‘lógicas de outros tempos e outras razões’, um 
mundo inseguro e irascível. 
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Elas escolhem o caminho da percepção e da sensibi-
lidade feito pelo entendimento do corpo. É assim que as 
crianças vão se relacionando com o mundo, com os seres, 
com as coisas que as cercam, por um caminho distante da 
racionalização, por um caminho distante do estabelecido, 
do já dado, já limitado, do circunscrito. Ou seja, as crianças 
fogem, libertam-se das amarras impostas, da padronização, 
da colonização e da dominação adulta. Para Benjamin 
(1987, p. 16):

Elucubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos – 
material educativo, brinquedos ou livros – que fossem 
apropriados para crianças é tolice. Desde o Iluminismo 
essa é uma das mais bolorentas especulações dos peda-
gogos. Seu enrabichamento pela psicologia impede-os 
de reconhecer que a Terra está repleta dos mais incom-
paráveis objetos de atenção e exercício infantis. E dos 
mais apropriados. Ou seja, as crianças são inclinadas de 
modo especial a procurar todo e qualquer lugar de tra-
balho onde visivelmente transcorre a atividade sobre as 
coisas. Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo 
que surge na construção, no trabalho de jardinagem ou 
doméstico. Em produtos residuais reconhecem o rosto 
que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e 
para elas unicamente. 

  
2012, imagem captura da filmagem.
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Imagens infantis e o tempo criança

Pré II, 2012, imagem capturada da filmagem.

As produções imagéticas das crianças levam a pensar 
em tempos, outros tempos. Tempos que, sendo outros, não 
estão vinculados ao tempo linear, mensurável, ao tempo 
cronológico, no qual estão presentes nas práticas educativas, 
no currículo, e em todas as ideias que norteiam o que as 
crianças devem saber e aprender, e em qual faixa etária, em 
qual estágio da vida. As imagens produzidas pelas crianças, 
imagens trêmulas, imagens embaçadas, imagens rápidas, 
imagens curtas, imagens desfocadas, imagens paradas, 
imagens em movimento nos convidam a pensar no tempo 
kairológico, no tempo aiônico, no tempo acontecimento, 
no tempo experiência. Ou seja, o que as crianças devem 
aprender e saber em um tempo cronológico está estabele-
cido, previsto e sendo devidamente cumprido. Entretanto, 
as crianças atravessam esse tempo, esse “conteúdo”, esses 
saberes, essas práticas e escapam às modulações ou aos cli-
chês presentes nos ditos e não ditos e nos modos de sentir, 
de perceber, de pensar. Por isso, educação infantil, uma edu-
cação sem margem, até mesmo marginalizada, não habita o 
tempo linear; ela, como acontecimento, como experiência, 
surge no imprevisto, no incontrolável, no incalculável. 

A criança, a infância, ou, dizendo de maneira mais 
ampla, as infâncias se instauram em uma outra tempora-
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lidade, em outro tempo que está posto na vida humana e 
cotidiana; habitam um tempo diferente daquele sucessivo, 
cronometrado, sequenciado, delimitado, controlado, impe-
rioso – tempo Cronos que, posto numa sucessiva somatória 
do passado, do presente, do futuro, instaura a história na 
sucessão de fatos e acontecimentos. O tempo maior que 
regula e delimita nossas vidas numa série de movimentos 
numerados, pré-estabelecidos, sendo que qualquer fuga a 
esse tempo caracteriza-se como perda de tempo. Entretanto, 
o tempo que habita a infância, a criança, é um tempo que 
indica a intensidade da vida humana, uma duração des-
medida, não numerável, não sucessiva, um tempo intenso, 
muito potente – o tempo aiônico, um tempo criança. Como 
nos diz Kohan (2007, p. 86-87), “aión é uma criança que 
brinca (literalmente criançando), seu reino é de uma criança 
[...].” No reino infantil, que é o tempo, não há sucessão, nem 
consecutividade, mas intensidade da duração.

Pré II, 2012, imagem capturada da filmagem.

As crianças, as infâncias destronam Cronos, indagam-
no em suas certezas, em suas verdades, mostram outra 
relação com o tempo, um tempo aiónico que designa a 
intensidade do tempo da vida humana e não uma conti-
nuidade da vida em etapas cronologicamente definidas, 
estabelecidas, numeráveis: um tempo experiência, tempo-
infância, com uma temporalidade não numerável, nem 
sucessiva, mas sim intensiva. Elas resistem ao reinado de 
Cronos, aos movimentos centralizadores, totalizantes, dis-
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ciplinadores, impostos cada vez mais cedo em suas vidas. 
Diante do mundo adulto, junto do mundo adulto, de uma 
performance adulta, as crianças, as infâncias traçam seus 
próprios caminhos “nas florestas das coisas, dos atos e dos 
signos” (Rancière, 2012, p. 20) que estão diante delas ou 
as cercam. Elas se lançam em uma aventura intelectual, 
em novas aventuras intelectuais que não se assemelham 
a nenhuma outra. As crianças e as infâncias vão além da 
realidade vivida, elas transveem o mundo, quebram as 
regras estabelecidas. Elas têm o poder de mudar a ordem 
das coisas, de virá-las pelo avesso, de profanar o uso e 
des-usos do que é sacralizado, de des-criar o que existe. É 
somente profanando que as crianças e as infâncias resistem 
à instrumentalização e a docilização de seus corpos, de seus 
pensamentos, de sua linguagem. 

As crianças profanam o currículo escolar, profanam o 
conteúdo curricular limitado aos saberes como representa-
ção simbólica a que são submetidas, elas usam desabusada-
mente e desautorizadamente os saberes, dessacralizam-nos, 
ou, como diz Agamben (2007), profanam todo ou qualquer 
objeto que estiver ao seu alcance. Por meio da profanação, 
os infantes deformam o uso comum das coisas, tocando 
no sagrado para libertá-lo, fazendo, criando, inventando, 
assim, um novo uso. As crianças fogem do currículo que 
cria a ordem reguladora de suas subjetividades, fogem das 
representações, não porque elas as conheçam, mas porque 
as ignoram. A representação está no lugar de, no lugar da 
coisa, e revela uma única verdade, dita palavras de ordem, 
e toda palavra de ordem aprisiona, ou seja, a representação 
homogeneiza o pensamento, impõe condutas e saberes; 
cria um perfil, cria uma identidade, cria um papel e isso 
faz reproduzir um modelo. Poderia dizer, então, que uma 
educação infantil, uma educação sem margem, ou mesmo 
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marginalizada, não é representativa, não habita o campo da 
representação, mas entra no campo das sensações, por isso 
opera com o pensamento de modo a fazer gerar essa coisa 
mais lúdica, fantasiosa, imaginativa, inventiva, sensitiva.

Com o intuito de continuar pensando...

Pré II, 2012, imagem capturada da filmagem.

Muitos têm sido os modos de pesquisar a infância, a 
criança e a educação. Muitos também são os desafios que 
se colocam quando se pesquisa com crianças. Muitas são 
as maneiras de compor as ideias em torno da infância, da 
criança e da educação. Assim, aqui, pensar com as imagens 
produzidas pelas crianças, com a infância, com a criança e 
com a educação pode ser uma tentativa de pensar uma edu-
cação distanciada dos modelos, distante das modulações, 
pedagogizada e psicologizada que tem habitado o universo 
infantil, bem como distante ainda da ditadura do corpo, do 
sentido, do tempo.

Parece-me que a educação vai modulando a socie-
dade, educando por meio de uma ideia, homogeneizando 
o pensamento, as ações, a maneira de se relacionar com o 
mundo. Parece-me que há um projeto de sociedade que 
modula a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira 
de sentir, modula até os caminhos que se deve seguir, cir-
cunscrevendo os espaços, os tempos, os lugares, os seres, 
as coisas, o mundo. E tudo que não se enquadra, não se 
encaixa, vai sendo deixado fora, para fora, como fazemos 
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com as crianças, com a infância, com a infância pelas 
crianças. Mas, me parece, nesse caso, que ficar de fora, ficar 
para fora pode ser bom, pode ser um não-lugar revelador 
de possibilidades, um espaço de sobrevivência e, por isso, 
um espaço de transgressão, de criatividade, de experiência, 
inventividade. Por isso infância.

Então, pensar uma educação infantil, uma educação 
à margem, sem margem, pode ser pensar uma educação 
que não trabalha com pressupostos, que não se fecha em 
teorias que a instrumentalizam, normatizam e regularizam. 
Mas, sim, pode ser uma educação com atravessamentos, 
uma educação sensível, perceptiva, pois as crianças nos 
convidam a olhar, a olhá-las. Um convite a enxergá-las, a 
enxergar o mundo com a sensibilidade própria da infância, 
da criança. 
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Ideias de pesquisa, quando a experiência se 
apresenta pela infância

Luana Priscila de Oliveira

Luz, câmera, ação! Por que não... Ação, câmera, luz? 
Pois bem, Ação, câmera, luz: entre olhares e imagens, ex-
periência de infância e montagem1, foi o título escolhido 
para uma pesquisa orientada pelo Prof. Dr. César Donizetti 
Pereira Leite e desenvolvida pelo Laboratório da Imagem, 
Experiência e Criação (I-Mago), do qual sou integrante, 
tendo surgido no desdobramento de reflexões sobre a re-
lação entre “cinema, educação e formação docente” desen-
volvida a partir da pesquisa A cena que encena a educação: 
a construção de olhares a partir do cinema, da infância e da 
formação de professores. 

Em decorrência da identificação de um processo 
de modulação dos sentidos que se faziam presentes nas 
narrações, discursos e manifestações dos professores, a 
pesquisa Ação, câmera, luz... tomou, em sua constituição, o 
princípio da inversão da ideia presente no cinema: o projeto 
procurou partir não de ideias e roteiros prévios, mas sim 
de ações e imagens produzidas por crianças, articulando-
as às ideias de experiência, tal como apresentadas neste 

1 FAPESP Pesquisa Regular – 2009/08359-2 e CNPQ – 400594/2009-9.
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capítulo, com as produções imagéticas de e das crianças. 
Movimentados pelo interesse em saber o quanto e de que 
modo as crianças também poderiam ser moduladas pelas 
imagens, reproduzindo o que acontecia com os professo-
res, o objetivo central da pesquisa era discutir os modos de 
produção de subjetividade, a partir dos modos de produção 
de sentido pela imagem e pela montagem de enredos e nar-
rativas apresentados nas produções imagéticas oriundas dos 
exercícios de olhar das crianças através de suas filmagens 
e fotografias.

De modo mais específico, essa pesquisa buscou: (1) 
desenvolver, com um grupo de crianças com idade entre 
9 e 11 anos, um trabalho que possibilitasse olhares e indi-
cativos para leituras de suas experiências e dos sentidos 
produzidos nestas experiências; (2) produção de imagens 
(filmes e fotografias)2, enredos e narrativas (dramáticas e 
corporais) pelas crianças, no contexto de suas experiências 
cotidianas; (3) discutir, a partir do exercício do olhar das 
crianças, possibilidades de leituras entre conceitos de in-
fância e suas articulações com o cinema e os processos de 
produção de subjetividade.

Neste trabalho, observamos que pesquisar com crian-
ças e pesquisa com crianças, em um contexto de produção 
imagética, convida a um deslocamento nos modos de pensar 
a pesquisa e a produção do conhecimento. 

No âmbito destas reflexões, verificamos que ao ‘ofe-
recer’ as câmeras fotográficas e filmadoras às crianças, estas 
nos apresentam um mundo rodeado de possibilidades e 
de modos de sentir e estar diante das imagens. Assim, é 

2 Cabe esclarecer que as imagens utilizadas neste artigo são oriundas desta 
produção de imagens previstas nos objetivos da pesquisa supracitada. 
Portanto, são fotos coletadas por crianças de dois projetos – SESI e Nosso 
Lar – que foram sujeitos da pesquisa.
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bastante difícil, em uma pesquisa desta natureza, trabalhar 
com conceitos que permeiam os modos mais tradicionais 
de fazer pesquisa com crianças.

Em um primeiro movimento, ao oferecer as câme-
ras às crianças, não temos mais as certezas e os controles 
sobre o que teremos ao final; assim, pensar em categorias, 
análises, interpretações perdem força, dando lugar a ideias 
de leituras, olhares e sensações. Observamos então que os 
modos e as imagens apresentados pelas crianças oferecem 
um espaço para uma aproximação da noção de ‘experiência,’ 
conforme nos apresenta Agamben (2005, p. 25):

[...] a experiência comum não é mais que uma vassoura 
desmantelada, um proceder tateante como o de quem 
perambulasse à noite na esperança de atinar com a es-
trada certa, enquanto seria mais útil e prudente esperar 
pelo dia ou acender o lume, e só então pôr-se a caminho.

Pesquisa e educação do olhar

Pesquisar com crianças convida a ser tocado na pele, 
a ser tocado pelos acontecimentos; convida, também, a uma 
reflexão acerca do olhar – de como olhamos e de como as 
crianças olham e nos olham... De que modo e de onde se 
olha... Qual lente estamos usando para perceber os sujeitos 
de nossas pesquisas?

Masschelein (2008) propõe uma educação do olhar 
no sentido de que sejam criadas as condições para que pos-
samos não estar alertas, mas estar atentos, isto é, despertos, 
prontos para uma transformação a partir da perspectiva 
do outro. E isso não significa que a verdade nos será re-
velada, uma vez que “abrir nossos olhos é ver aquilo que 
é evidente; trata-se, como eu diria, de estar ou tornar-se 
atento ou expor-se” (Masschelein, 2008, p. 37). A atenção, 
neste sentido, seria um estado mental daquele que, ao invés 
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de escolher uma nova lente, corrente, tendência, teoria, se 
despe das vestimentas e liberta seu olhar.

E para que isso seja possível, Masschelein (2008) diz 
ser necessária uma pedagogia pobre: aquela que “[...] nos 
convida a sair para o mundo, a nos expormos; em outras 
palavras, a nos colocarmos numa ‘posição’ fraca, descon-fraca, descon-
fortável [...]” (Masschelein (2008, p. 43). O autor vai ainda 
mais longe apontando que a pesquisa educacional crítica 
também necessita da mesma pobreza.

Conforme Masschelein (2008, p.43),
[a] pesquisa educacional crítica, ou seja, a pesquisa que 
abre os olhos, que nos coloca a uma distância de nós mes-
mos, que abre espaço para uma possível transformação, 
não depende da subjugação a um método ou da obediên-
cia a regras e procedimentos que seriam compartilhados 
por determinada comunidade (por exemplo, a comuni-
dade científica, ou a comunidade dos seres racionais, a 
comunidade daqueles que se subjugam às teses da razão 
comunicativa…). Ela não requer uma metodologia rica, 
mas pede uma pedagogia pobre, uma pedagogia que nos 
ajude a estar atentos, que nos ofereça os exercícios de 
um ethos ou atitude, não as normas de uma profissão, os 
códigos de uma instituição, as leis de um reino.
[...]
A pesquisa educacional crítica exige uma pedagogia 
pobre, uma arte pobre: a arte de esperar, mobilizar, apre-
sentar. Essa arte pobre é, de certa forma, cega (não tem 
destino, não tem um fim, não vai a lugar nenhum, não 
está preocupada com o além, não tem o olhar numa terra 
prometida), ela é surda (não escuta qualquer interpelação, 
não obedece “leis”) e muda (ela não tem ensinamentos 
a oferecer). Ela não oferece qualquer possibilidade de 
identificação (a posição de sujeito, seja ela a de professor 
ou de aluno, está, por assim dizer, vazia), não há conforto.

Na mesma direção, Leite (2011) dirá que educar o 
olhar é sobretudo “[...]colocar em dúvida as perspectivas, 
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os lugares, as certezas”; assim, “se pesquisar com crianças 
é um convite a caminhar, um convite a educar o olhar, 
pesquisar com crianças é um convite às dúvidas de todas 
as certezas” (Leite, 2011, p. 128).

Pesquisa e criação de ficções

As imagens nos revelam o quão diferentes são os 
caminhos que podemos trilhar e quantas são nossas esco-
lhas. As estradas insinuam suas verdades, suas existências, 
suas nuances e seus sem fins. Mas, afinal, qual estrada 
seguir? Quanto às crianças, poderíamos arriscar dizer que 
seguiriam qualquer uma das estradas, e sem medo enfur-
nariam-se pelos caminhos mais tortuosos. Já Chapeuzinho 
Vermelho, personagem de um conto infantil tradicional, 
aceitaria a opinião de um estranho e adentraria a flores-
ta pelo caminho mais longo. No mesmo sentido, Alice, 
aquela do País das Maravilhas, correria atrás do coelho. E 
nosso caro boneco de madeira, Pinóquio, seguiria a trilha 
contrária à escola. O adulto, por sua vez, provavelmente 
analisaria as possibilidades a fim de percorrer o caminho 
mais seguro e conveniente. E a pesquisa científica? De 
que modo a ciência, e mediante quais critérios realiza as 
suas escolhas?

Como sabemos, a pesquisa científica, desde sua cons- 
tituição, se compromete com a verdade, diferentemente 
da arte. Como já dizia Camões “O poeta é um fingidor”, e, 
nas palavras de Rancière (2005, p. 54), “[a] poesia não tem 
contas a prestar com a ‘verdade’ daquilo que diz, porque, 
em seu princípio, não é feita de imagens ou enunciados, 
mas de ficções, isto é, de coordenação entre atos” (Rancière, 
2005, p. 54).

Deste modo, a literatura, a poesia e o cinema, por 
exemplo, em um primeiro momento, não têm contas a 
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prestar com a verdade; no entanto, Rancière (2005), em seu 
texto A partilha do sensível, nos alerta quanto ao caráter 
político da estética ao afirmar que a estética cria modos de 
sentir, maneiras de fazer e maneiras de ser; por conseguin-
te, participa de um regime ético das imagens: “Trata-se, 
nesse regime, de saber no que o modo de ser das imagens 
concerne ao ethos, à maneira de ser dos indivíduos e das 
coletividades” (Rancière, 2005, p. 29). De acordo com o 
autor, o cinema que se dedica ao real cria mais ficções do 
que o cinema propriamente de ficção, pois quando assisti-
mos a um documentário esperamos captar a verdade dos 
fatos, porém, nos esquecemos de que ele só se faz possível 
pelos rastros deixados pela verdade. O que temos, portanto, 
são fragmentos, recortes, testemunhos, falas, imagens, que 
visam comunicar os fatos do modo mais verídico possível. 
Neste sentido, a intervenção ficcional da arte é tão forte 
quanto a intervenção nos modos de ser e de agir dos indi-
víduos pela ciência.

Segundo Rancière (2005, p. 59), 
[a] política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem 
‘ficções’, isto é, rearranjos materiais dos signos e das 
imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, 
entre o que se faz e o que se pode fazer. [...] Os enuncia-
dos políticos ou literários fazem efeito no real. Definem 
modelos de palavra ou de ação, mas também regimes de 
intensidade sensível.

Ainda que a ciência também corra atrás do coelho, 
como a Alice no País das Maravilhas, em busca da verdade, 
é sabido que “o real precisa ser ficcionado para ser pen-
sado” (Rancière, 2005, p. 58). É isto que fazemos quando 
isolamos nosso objeto de estudos do mundo real e nos 
debruçamos sobre a produção de conhecimento, uma vez 
que não podemos aceitar apenas a aparência trivial das 



251

coisas, pois elas se constituem também de uma dimensão 
fantasmagórica.

Essa dimensão fantasmagórica do verdadeiro, que perten-ão fantasmagórica do verdadeiro, que perten-
ce ao regime estético das artes, teve um papel essencial na 
constituição do paradigma crítico das ciências humanas e 
sociais. A teoria marxista do fetichismo é seu testemunho 
mais fulgurante: é preciso extirpar a mercadoria de sua 
aparência trivial, transformá-la em objeto fantasmagó-
rico, para que nela seja lida a expressão das contradições 
de uma sociedade. (Rancière, 2005, p. 50-51)

Veja que a dimensão fantasmagórica não se opõe à 
trivial; desta maneira, não significa ir ao mais profundo 
do conhecimento sobre o objeto, mas sim perceber além 
do aparente. No caso, olhar as imagens produzidas pelas 
crianças sem buscar a identidade da produção, ou o motivo, 
a intenção destas, mas extrair delas o seu caráter mágico a 
sua ficção; Benjamim (1994) diria para sentirmos a sua aura, 
o que as imagens nos apresentam e levam a pensar sobre a 
especificidade dessa infância que a todo o momento é falada 
pelo adulto, pela ciência, pelo poder. Entendo, portanto, 
que a verdade das coisas nada mais é que um julgamento; 
assim, se conhecer é ir ao encontro da verdade, conhecer é 
julgar (Heidegger apud Marcones, 2007).

Pesquisa, tempo e experiência
Eu não amava que botassem data na minha 
existência. A gente usava mais era encher 
o tempo. Nossa data maior era o quando. 
O quando mandava em nós. A gente era 
o que quisesse ser só com esse advérbio. 
Assim, por exemplo: tem hora que eu 
sou quando uma pedra. E sendo pedra eu 
posso conviver com os lagartos e musgos. 
Assim: tem hora que eu sou quando rio. E 
as garças me beijam e me abençoam. Essa 
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era uma teoria que a gente inventava nas 
tardes. Hoje eu estou quando infante. Eu 
resolvi voltar quando infante por um gos-
to de voltar. Como quem aprecia de ir às 
origens de uma coisa ou de um ser. Então 
agora estou quando infante 

Manoel de Barros, Memórias Inventadas

Seríamos capazes de capturar o tempo do mesmo 
modo que a criança captura o quando? Talvez os criadores 
do relógio, ou os idealizadores do capitalismo, ou mesmo os 
estudiosos da História, de modos distintos tenham pensado 
que isto fosse possível. Nesse caso, partindo do pressuposto 
de que o tempo é cronológico, linear e evolutivo. 

No entanto, as crianças nos mostram outras formas 
de entender o tempo, e apontam para uma dada relação 
deste com a experiência. Em suas produções imagéticas 
percebemos uma tentativa de captar a experiência que se 
traduz em capturas de rastros do tempo, de movimentos 
de cores e mistura de sensações.

Olhando para as mesmas produções, Leite (2011, p. 139) 
diz que elas nos convidam

[...] a olhar para a infância e para a própria vida, pelas 
imagens rápidas, ‘de passagens’, cortadas e entrecortadas 
[...] [que sugerem] outra possibilidade de pensar no tem-
po, não mais em um tempo receptivo, tampouco linear e 
contínuo, mas um tempo que sendo ‘curto’ dura.

Na mesma linha de pensamento, Benjamin, em seu 
texto Sobre o conceito de história, traz uma reflexão sobre o 
tempo a partir de uma séria crítica ao materialismo históri-
co de Marx. Segundo este autor, “a verdadeira imagem do 
passado perpassa veloz. O passado só se deixa fixar, como 
imagem que relampeja irreversivelmente, no momento 
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em que é reconhecido” (Benjamin, 1994, p. 224), o que 
impossibilita uma historicidade fundada nos fatos passados 
como causadores certos do futuro, pois a constituição da 
história se dá mais por uma saturação de agoras do que por 
um tempo vazio e homogêneo. (Benjamin, 1994)

Embora Benjamim não seja contrário à história, para 
ele uma revolução, no sentido de ruptura, só se tornará 
possível por meio de uma grande revolução na ideia de 
tempo. E foi exatamente nisso que o materialismo histórico 
deixou a desejar:

O materialismo histórico não pode renunciar ao conceito 
de um presente que não é transitório, mas para no tem-
po e se imobiliza. Por esse conceito define exatamente 
aquele presente em que ele mesmo escreve a história. O 
historicista apresenta a imagem “eterna” do passado, o 
materialismo histórico faz desse passado uma experiência 
única. Ele deixa a outros a tarefa de se esgotar no bordel 
do historicismo, como a meretriz “era uma vez”. Ele fica 
senhor das suas forças, suficientemente viril para fazer 
saltar pelos ares o continuum da história. (Benjamin, 
1994, p. 230-231)

Benjamim (1994), assim, finaliza seu texto compa-
rando a revolução dialética de Marx com um salto de tigre 
em direção do passado. Logo, tanto para ele quanto para 
Leite (2011, p. 134), “o sentido histórico não se apresenta 
na cristalização dos sentidos apresentados e determinados 
por uma linha cheia e plena que só tem a dizer o que já é 
dito, mas sim pela descontinuidade da linha, pelas cesuras, 
rupturas, fraturas”.

Esclarecendo a ideia de um continuum do tempo, 
noção que está presente no mundo grego, Agamben (2005 
apud Leite, 2011) resalta que ele se relaciona ao instante. 
Uma vez que o instante, ao mesmo tempo em que divide o 
passado e o futuro, confere sua continuidade. E diz mais: 
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“podemos pensar que o instante é sempre ‘outro’” (Agam-sempre ‘outro’” (Agam-‘outro’” (Agam-
ben, 2005, apud Leite, 2011, p. 130).

Neste contexto, o instante sendo outro e sendo tempo 
também é experiência, pois acontece num relampejar do 
momento. Quando nos damos conta da experiência que 
nos tocou, esta já se foi, já escapou, não se deixou capturar.

Isso evoca outra particularidade na esfera do seme-
lhante. Sua percepção, em todos os casos, dá-se num 
relampejar. Ela perpassa, veloz, e, embora talvez possa 
ser recuperada, não pode ser fixada, ao contrário de 
outras percepções. Ela se oferece ao olhar de modo tão 
efêmero e transitório como uma constelação de astros. 
(Benjamin, 1994, p. 110)

Pesquisa, poder e infância

Mesmo fora dos domínios da escola, o poder persegue 
os alunos onde quer que se encontrem. Escola e diretoria, 
aluno e professor, saber e poder... Não parece ser por acaso 
que saber e poder sempre estiveram relacionados, já que, 
de uma forma ou de outra, quem detém o saber acaba ocu-
pando um lugar diferenciado diante dos outros.

Japiassu (1991), ao falar da relação entre saber e 
poder, nos mostra quais eram os objetivos da busca pelo 
conhecimento antes da constituição da ciência moderna, e 
quais são os objetivos que se perpetuam até hoje.

Quando o saber passa de especulativo para torna-
se prático e experimental, a porta para a dominação dos 
interesses políticos sobre a produção de conhecimento se 
abre. O conhecimento que anteriormente nos ajudava a 
compreender o mundo e a viver melhor hoje é recolhido 
e arquivado em bancos de dados para serem utilizados so-
mente quando for conveniente – quem decide isto é quem 
tem o poder. Deste modo, 
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[...] foi o caráter experimental e prático da ciência que 
tornou possível a criação das sociedades científicas. E foi 
justamente esse caráter que tornou cada vez mais estreitas 
as relações da ciência com o Poder, numa convergência de 
interesses que definirá, doravante, o domínio da política 
da ciência. (Japiassu, 1991, p. 307)

Para Hannah Arendt (1983 apud Japiassu, 1991), 
deste pacto entre ciência e poder nasce o ideal científico da 
‘objetividade’, assim, sua origem é política e não científica. 
Diz mais: 

É extraordinário que os homens de ciência desde o início, 
tenham julgado necessário organizar-se em sociedades 
[...] uma organização, quer ela agrupe políticos ou cientis-
tas inimigos da política, é sempre uma instituição política; 
quando homens se organizam, é para agir e se conferir 
poder. Nenhuma equipe científica faz ciência pura: ou 
ela quer agir sobre a sociedade, nela assegurando a seus 
membros certa situação, ou então, como era e como é 
ainda o caso da pesquisa organizada em ciências naturais, 
ela pretende agir de modo concertado a fim de conquistar 
a natureza. Como declarou Whitehead, ‘não é por acaso 
que a era da ciência torna-se a era da organização. Por 
que o pensamento organizado é o fundamento da ação or-
ganizada’[...]. (Arendt, 1983 apud Japiassu, 1991, p. 319)

Portanto, apesar de às vezes termos a impressão de 
que a verdade existe antes de nós, assim como pensavam 
os historicistas sobre a história, é possível perceber que as 
ideias de verdade e de objetividade que sustentam toda a 
ciência não passam de construções humanas.Quem dita a 
verdade é quem tem a palavra, o enunciado, o poder.

Lembremo-nos do livro 1984 de George Orwell (1986) 
no que se refere à linguagem. Para que a dominação do 
pensamento fosse total, era preciso criar uma nova língua, 
a chamada “Novilíngua”, por aqueles que governavam. 
Com esse novo código e com a ajuda do apagamento das 
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memórias do povo, seria impossível pensar, ou falar algo 
contrário aos ideais dos líderes. Sem palavras que apoiem 
nossos pensamentos, como reclamar? Como gritar socorro? 
Como pedir ajuda? 

Do mesmo modo, sem palavras nesta moderna lin-
guagem científica, as Ciências Humanas se viram vulne-
ráveis aos entornos metodológicos do poder, sendo alvo, 
por isso, de sérias críticas que apontam para seu caráter 
não científico, como vimos na luta das humanidades pelo 
reconhecimento perante a comunidade científica.

Neste contexto, percebemos o quanto a pesquisa 
educacional com foco na criança está à margem do que é 
esperado – no sentido de cristalizado em uma área do saber 
–, pois a infância sofre os mesmos problemas mencionados 
acima. Assim, podemos arriscar que tudo o que é menor, 
que está à margem, que segue na sarjeta tem dois modos 
de sobrevivência: o primeiro é ser controlado pela voz do 
outro, portanto ser capturado pelo poder; e o segundo é 
buscar escapes, fugir, não se deixar deter.

Buscando entender, neste contexto, o conceito de 
infância e qual a sua relação com o lugar menor que é des-
tinado às crianças, encontramos na literatura que a infância 
se apresenta como negação: In – negação/ fante – fala = sem 
fala. Desta maneira, o infans é aquele que não fala, aquele 
que não tem palavra, aquele que não tem razão. De acordo 
com Leite (2007, p. 71) “[...] a criança, por ser o in-fans, ou 
seja, aquele que não fala, acaba, consequentemente, sendo 
o ser da não verdade”. E, partindo desta noção de infância, 
delimitou-se com o tempo um lugar menor e específico 
para o infante, permitindo que um poder se voltasse a esse 
lugar, um poder de olhos racionais. 

De acordo com Schrérer (2009), a criança passa a 
ocupar um lugar próprio diferente do adulto; passa também 
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a ser preocupação central da sociedade, pois, se a criança 
é a promessa de um novo homem, o futuro da sociedade 
depende de sua educação. Neste sentido, a escola vem para 
regular este lugar, assim como a literatura infantil.

Assim,
A criança passa a ocupar o centro de todas as atenções. 
Ela também participa das Luzes, movimento intelectual 
e filosófico do século XVIII que enuncia a exigência 
de sua pedagogização integral, embora seja incapaz de 
assegurar a coerência e a universalidade de tal projeto. 
(Schrérer, 2009, p. 18)

A invenção da infância, porém, não é a grande ques-
tão, o problema é que a Pedagogia e a Psicologia do Desen-ão, o problema é que a Pedagogia e a Psicologia do Desen-
volvimento criam discursos que infantilizam a infância, isto 
é, que enunciam a infância enquanto narrativa do outro. 
Para Schrérer (2009, p. 19),

É preciso libertar a criança da “infância”, quero dizer, 
dessa situação de controle estrito e, a pretexto de amadu-ção de controle estrito e, a pretexto de amadu-
recimento, dessa interiorização das coações e dos com-
portamentos embrutecedores, em relação aos adultos, 
que lhe são incutidos pela pedagogia [...].

Tudo indica, por sua vez, que a crise não está na 
infância e sim no adulto. Seria, então, a crise do adulto 
relacionada à crise política das relações de poder. Somos 
convocados a olhar outras coisas, pensar de outros modos, 
porém resistimos, porque o que não cabe na ordem dis-
cursiva adulta se traduz em problema, desvio. Na mesma 
direção, Leite (2011, p. 52-53) aponta que

[...] as práticas, que marcam efetivamente a relação 
adulto-criança, ganharam, ao longo do tempo um esta-
tuto onde a diferença – presente nas multiplicidades e 
singularidades – foi tomando a forma de desigualdade, 
e assim de inferioridade. Ou seja, o desigual passou a ser 
inferior, e a diferença, identidade.
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Como lidar, então, com o outro, com a diferença? 
Como criar semelhanças? Partindo da ideia de que o homem 
só cria a partir do que experimenta, para experimentarmos 
a diferença do outro precisamos mais do que nos colocar no 
lugar do outro, daquele que é diferente, no caso a criança, 
precisamos deixar que o outro se apresente a nós tal como 
é. Mesmo porque é no e pelo outro que nos constituímos, 
que criamos semelhanças, que nos fazemos humanos.

Fica, então, como desafio a proposta de nos lançarmos 
a experimentar o que nos é diferente, o que nos é outro. 
Para isso, faz- se necessária uma tomada de consciência a 
respeito de nosso caráter de sujeitos transitórios: não somos, 
estamos sendo. Deste modo, a criança não é um vir a ser, 
um ser inacabado; pois nem os adultos são seres prontos e 
acabados; portanto, a criança não será: ela é.
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Em busca da consolidação da música na 
escola: uma análise do parecer e proposta 

de resolução das Diretrizes Nacionais para a 
Operacionalização do Ensino de Música na 

Educação Básica

Maria Flávia Silveira Barbosa

Introdução

O ensino de arte na Educação Básica vem sendo 
preconizado já há alguns anos como o caminho para a de-
mocratização do acesso, a todas as crianças, ao patrimônio 
cultural constituído pela humanidade, historicamente1. 
Nesse sentido, no movimento de elaboração da nossa 
a tual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
9394/1996), diferentes segmentos da sociedade brasileira 
envolvidos com a educação em arte se mobilizaram pela 
inclusão do componente “ensino de arte” no currículo, em 
todos os níveis da educação básica, expressão através da 
qual se pretendeu marcar uma contraposição às práticas 
da “Educação Artística”, vigentes desde a LDB 5692/19712.

1 Cf., por exemplo, Peregrino, 1994 e Penna, 2008.
2 A LDB 5692/1971 instituiu a Educação Artística como atividade obrigató-

ria nos currículos de 1º e 2º grau. A polivalência, preconizada tanto para 
a formação do professor como para a prática pedagógica, em sala de aula,
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A normatização do artigo 26º da LDB 9394/ 1996, 
que trata do currículo da educação básica e inclui o ensino 
de arte em seu parágrafo 6º, ocorreu através de dois docu-
mentos que visaram estabelecer os contornos da prática 
pedagógica: os Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte 
para o Ensino Fundamental e Médio (Brasil, 1997; 1998; 
1999) e o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (Brasil, 1999). Contudo, tanto por seu caráter não-
obrigatório e sua ampla flexibilidade em relação ao modo 
como o ensino de cada linguagem pode (ou não) acontecer 
ao longo da Educação Básica como por não assumir expli-
citamente a necessária formação específica do professor, 
esses documentos pouco têm contribuído para a efetivação 
de uma educação estética para as nossas crianças e jovens.

Prosseguindo com objetivo de garantir o ensino de 
música nas escolas regulares, depois de significativa mo-
bilização de professores, artistas e instituições ligadas à 
área musical, tivemos, em agosto de 2008, a promulgação 
da Lei n° 11769, que estabeleceu a música como conteúdo 
obrigatório do componente curricular arte, cujo prazo de 
implantação expirou em agosto de 2011. Apesar de expi-
rado o prazo, é forçoso admitir que o objetivo ainda não 
foi alcançado3, e os anos de 2012 e 2013 foram marcados 

 indicava que um único professor deveria trabalhar com todas as linguagens 
artísticas. Essa condição acabou por provocar a perda dos conhecimentos 
específicos em arte, tanto pelo professor como, consequentemente, pelos 
alunos. Com a LDB 9394/1996, temos “ensino de arte” ao invés de Educação 
Artística; a intenção por trás da alteração da nomenclatura foi justamente 
marcar o fim da polivalência, substituída agora pelo ensino de cada lingua-
gem em suas especificidades: artes visuais, música, teatro e dança. A mudança 
no ideário de gestores e professores, entretanto, tem-se mostrado muito 
mais lenta, e persiste ainda a concepção polivalente para arte, revelada, por 
exemplo, nos concursos realizados recentemente e que incluem conteúdos 
de artes visuais e música nas provas.

3 Sobre as dificuldades de implantação da Lei n° 11769/2008, ver Nassif (2014), 
nesta coletânea.



265

por nova mobilização em favor da elaboração de mais um 
documento oficial que contribua para a “operacionalização” 
do ensino musical na Educação Básica (Brasil, 2013).     

O foco, neste texto, será justamente esse último. 
Como se trata de documento ainda em fase de tramitação 
(tendo sido aprovado na Câmara de Educação Básica, 
aguarda homologação), o objetivo é analisar o parecer que 
apresenta as razões e justificativas para a proposta de reso-
lução, bem como a própria proposta de resolução – mesmo 
sabendo que essa pode ainda sofrer modificações, em maior 
ou menor grau. 

Antes de iniciar minha análise, entretanto, gostaria 
de dizer que considero a elaboração desse documento um 
grande avanço para a Educação Musical em nosso país. 
Sem dúvida, a delimitação de deveres para as diferentes 
instâncias envolvidas na Educação Básica brasileira é fator 
imprescíndível para a garantia do direito de todas as crian-
ças a uma Educação Musical de qualidade. Minha intenção 
não é outra senão a de contribuir para o debate em favor da 
consolidação do ensino de música na escola regular.

Caminhos e descaminhos da música na Educação Básica

O parecer que ora analiso é resultado de debates pro-
movidos pelo Conselho Nacional de Educação, envolvendo 
profissionais da área da Educação Musical, em diferentes 
regiões do Brasil; tais debates ocorreram entre dezembro de 
2012 e dezembro de 2013. Em que pese a pouca visibilidade 
desses eventos, o que se destaca aqui é a lentidão do processo 
de implantação da Lei n° 11769/2008. Senão vejamos. O 
artigo 3º da referida lei estabelece o prazo de três anos para 
a sua efetivação, a contar da data de promulgação (agosto de 
2008). Passado esse prazo, e mais um ano e meio, iniciam-se 
os debates para a sua “operacionalização”. Essa é uma triste 
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constatação e, em minha crítica, não quero responsabilizar 
de forma nenhuma os colegas educadores musicais que têm 
se empenhado heroicamente pela implantação do ensino de 
música na Educação Básica. Ao contrário, entendo esse pro-
cesso como parte da problemática maior pela qual passa – e 
sempre passou –, em nosso país, a assunção, por parte dos 
nossos governantes, de compromissos com mudanças na 
área da Educação4. Tem sido comum na história da educa-
ção brasileira o constante adiar, somado à elaboração, a cada 
adiamento, de novos planos, novos protestos de mudança e 
compromisso, novos prazos, novas promessas vazias.

Os debates ocorridos trouxeram à tona problemas já 
conhecidos pelos profissionais de música e de arte brasi-
leiros – mas, talvez, ignorados pelos nossos parlamentares 
– como, por exemplo, a persistência de uma visão poliva-
lente do trabalho em arte, inclusive quando da realização 
de concursos públicos.

Então, a título de acrescentar uma perspectiva dife-
rente às questões que envolvem a “operacionalização” do 
ensino musical nas escolas, vou comentar o que considero 
os pontos frágeis do parecer e da proposta de resolução tal 
como está configurada até o momento. O primeiro ponto, 
que me parece comprometer o propósito do documento, é a 
fundamentação do parecer em estudos da neurociência cog-
nitiva5 para justificar a importância da música na formação 
dos indivíduos. O item 3 do parecer, intitulado “A música 
como parte de um projeto educativo”, se baseia, em grande 
parte, na palestra proferida pela Doutora Elvira de Souza 
Lima, em reunião cujo foco foi a discussão sobre “o papel 

4 Para aprofundamento, cf. Saviani, 2013.
5 Apenas um desses estudos é citado. Pesquisando pela referência que consta 

no texto, acredito tratar-se do livro “Neurociência cognitiva: a biologia da 
mente” (2008).
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da música como fator de socialização e de desenvolvimento 
do cérebro humano” (Brasil, 2013, p. 03). Embora haja tam-
bém uma referência a estudos da Antropologia e das Artes, 
é forçoso reconhecer que, na argumentação apresentada, 
eles não aparecem. Sem querer negar os avanços trazidos 
pelas neurociências no entendimento do funcionamento 
cerebral humano, considero que essa escolha foi o pior 
caminho possível, por correr-se o risco de manter intactas 
premissas inatistas6 que se contrapõem conceitualmente à 
ideia da música na escola regular para todos os indivídu-
os. A meu ver, outras áreas de conhecimento contribuem 
muito mais para estabelecer a importância da música (ou 
das artes) na formação humana. 

Tenho trabalhado com a concepção do filósofo hún-
garo Georg Lukács, segundo a qual a arte é uma forma de 
conhecimento sensível da realidade; e deve contribuir para 
a apreensão consciente da essência da realidade. A categoria 
lukacsiana de catarse7 ajuda a compreender o modo como 
isso acontece. Nas palavras de Ferreira (2013, p. 202),

o efeito catártico significa a elevação do homem acima da 
unilateralidade, significa chegada a um estágio de plena 

6 A neurociência cognitiva estuda o funcionamento cerebral humano, 
mormente as questões de aprendizagem, em seu aspecto biofisiológico. É 
possível comprovar essa perspectiva biologizante no próprio nome do livro 
indicado na nota de rodapé acima, cuja fonte é citada no parecer analisado. 
Interessante notar como uma persepctiva que claramente deixa de lado os 
determinantes socioculturais do psiquismo humano seja recorrentemente 
adotada no campo da educação, em nosso país. Aliás, é possível que a opção 
por trazer esse referencial tenha sido uma estratégia para convencer os nossos 
parlamentares, outros profissionais e o público em geral sobre a importância 
da música na escola, por uma via bastante aceita e cuja credibilidade não 
é posta em questão. Mesmo assim, é preciso estar atento para os perigos 
subjacentes a essa opção.

7 O elaborador, em primeiro lugar, da categoria catarse foi Aristóteles. Quando 
me refiro aqui à “categoria lukacsiana” é justamente para enfatizar o enten-
dimento do autor húngaro sobre a catarse.
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consciência. Por meio da catarse, a consciência do sujeito 
liberta-se e triunfa-se em ética. Lukács enfatiza a unidade 
ético-estética, pois ela é capaz de cultivar a transformação 
do homem total. Pelo efeito catártico, a vida cotidiana do 
homem é elevada e o homem transforma-se no homem 
inteiramente, homem em plenitude condensada. Essa 
mudança ontológica e ética, que pode ser viabilizada 
pelas obras de arte, ocorre precisamente por meio do 
agitar catártico. No limite, a catarse é necessariamente 
antialienação, é, por definição, libertadora e profunda-
mente ética. 

Outro autor que ajuda a pensar a importância da 
arte na constituição humana, e que também empregou a 
categoria de catarse, é Lev Semionovich Vigotski, principal 
formulador da psicologia histórico-cultural. Diz Duarte 
(2010, p. 146): “Vigotski analisou a arte como uma técnica 
criada pelo ser humano para dar existência social objetiva 
aos sentimentos, possibilitando assim que os indivíduos se 
relacionem como seus sentimentos como um objeto, como 
algo externo que se interioriza por meio da catarse”. Atra-
vés da obra de arte, o artista torna objetivos sentimentos 
e emoções que são apropriados pelos outros indivíduos 
no momento da fruição – catarse: “o sentido da atividade 
estética” (Vigotski 2001, p. 340). Nesse processo, é possível 
compreender de maneira mais consciente e concreta os seus 
próprios sentimentos e suas próprias emoções, superando-
as, libertando-se delas. Daí a importância de uma educação 
estética para todos os indivíduos.

Para demonstrar como a fundamentação na neuro-
ciência cognitiva não avança em relação ao uso instrumental 
da música na formação do indivíduo, coloco em destaque, 
abaixo, dois longos trechos do parecer, baseados na expo-
sição da Doutora Elvira de Souza Lima, em que equivoca-
damente se busca garantir a música no “projeto educativo” 
das escolas. Diz o documento:
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o estudo de Música é instrumental para modificar o 
funcionamento do cérebro em dimensões ligadas às 
aprendizagens dos conhecimentos formais e de outros 
fazeres do ser humano. A música mobiliza inúmeras áreas 
do cérebro, integrando-as de forma única em relação a 
outras atividades humanas. // Segundo Gazzaniga (2008), 
existem ligações específicas entre o estudo da Música e 
a habilidade de manipular informação tanto na memó-
ria de trabalho (usada para pensar), como na memória 
de longa duração (usada para arquivar os conteúdos 
aprendidos, os métodos e a experiência). Nesse sentido, 
o estudo de Música impacta a aprendizagem de outras 
áreas de conhecimento, além de formar comportamentos 
de atenção que impulsionam e melhoram a cognição. 
Assim, a educação musical atua diretamente no cérebro, 
promovendo a atenção executiva, necessária para formar 
memórias de qualquer área do conhecimento formal e 
de suas metodologias. (Brasil, 2013, p. 6)

Mais adiante, lê-se,
sendo assim, a presença da Música no currículo escolar 
favorece o funcionamento das capacidades cognitivas, 
uma vez que ela:
·educa a atenção;
·promove a interação social;
·forma circuitos no cérebro que são a base para outras 
atividades humanas;
·forma conexões que são relacionadas à sintaxe da escrita 
e da matemática;
·cria representações mentais no cérebro e, eventualmente, 
cria memórias dessas representações mentais que po-
dem ser acionadas em aprendizagens várias, inclusive 
da leitura;
·desenvolve o pensamento geométrico e a aprendizagem 
de sequências lógicas. (Brasil, 2013, p. 7)

Como se vê, em nenhum momento a música apare-
ce como algo valioso em si para a formação do indivíduo: 
como conhecimento estético através do qual é importante 
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também constituir-se; como é importante constituir-se 
através da Matemática, da Biologia, da História, da Geo-
grafia, da língua materna, etc. Por outro lado, considero 
imprescindível buscar referenciais teóricos que contribuam 
de forma mais consistente para o entendimento da música 
como patrimônio cultural humano a ser apropriado por 
todos os indivíduos. E entre esses referenciais não se coloca 
a neurociência cognitiva.

A interdisciplinaridade é apontada no parecer 
como caminho para a superação do “caráter funcional ou 
utilitário” (Brasil, 2013, p. 5) de certas práticas musicais 
comuns na escola. A música é entendida como conteúdo 
interdisciplinar que deve estar integrado às diferentes áreas 
do currículo. Esse é, a meu ver, um outro ponto bastante 
frágil na argumentação. Não obstante a real importância de 
tentar superar o modelo de disciplinas estanques e isoladas 
umas das outras, é preciso lembrar o quanto esse conceito é 
complexo e pouco claro, mesmo no que se refere aos outros 
componentes do currículo. A música, que já sofre com a 
tradição de uso apenas instrumental (o que é destacado no 
próprio documento), pode correr o risco de nunca deixar 
essa condição, se, quando a ela nos referirmos, vier sempre, 
em primeiro lugar, essa questão por si só escorregadia que 
é a interdisciplinaridade. Talvez fosse importante, nesse 
momento de tentativa de consolidação de práticas educa-
tivas significativas na escola, pensar, ter clareza sobre quais 
e como os conteúdos específicos da linguagem musical po-
dem contribuir para a formação integral do indivíduo. Creio 
que é esse entendimento que vai garantir a superação do 
caráter funcional e utilitário da música na Educação Básica.       

Da análise da proposta de resolução, gostaria de 
destacar a questão da formação específica do professor 
que, assumida de modo recalcitrante, parece-me também 
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um ponto frágil. De acordo com o documento, a cargo de 
quem pode ficar o ensino musical nas escolas? No artigo 
1º § 1º, que estabelece as competências da escola, lê-se, 
no inciso IV: “organizar seus quadros de profissionais da 
educação com professores licenciados em Música, incor-
porando a contribuição dos mestres de saberes musicais, 
bem como de outros profissionais vocacionados à prática 
de ensino” (Brasil, 2013, p. 9). Não deixa de ser estranha 
essa “incorporação” de profissionais, cuja formação não se 
explicita, às práticas em Educação Musical nas escolas. Será 
que não se corre o risco de que tais práticas permaneçam 
como vemos hoje em uma vasta maioria de escolas? Ati-
vidades cujos objetivos não vão além do entretenimento; 
do uso periférico da música como instrumento de outras 
aprendizagens? Mais que isso, temo que essas proposições 
sejam ainda tributárias das velhas concepções que enten-
dem a arte ou a música como talento ou dom. Quem são os 
“mestres de saberes musicais”? Quem são os “profissionais 
vocacionados”? Terão a formação técnica e pedagógica 
necessária para trabalhar com a música na escola? Ainda 
com relação às competências das Secretarias de Educação 
há referência a “profissionais vocacionados” que podem 
ser localizados nos quadros de professores e servidores, 
solicitados a contribuir com o ensino de música nas escolas 
(Brasil, 2013, p. 9). 

Sem dúvida, há disposições bastante louváveis e im-
prescindíveis no projeto de resolução acerca do profissio-
nal que irá trabalhar com a música nas escolas, como, por 
exemplo, as competências estabelecidas para as instituições 
de Ensino Superior – “ampliar a oferta de cursos de licen-
ciatura em Música em todo o território nacional” (Brasil, 
2013, p. 10) – e a realização, pelas Secretarias de Educação, 
de concursos para a contratação de licenciados em Música. 
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Entretanto, as “brechas” deixadas por expressões como as 
anteriormente apontadas podem inviabilizar a consolidação 
de práticas mais significativas. Sou radicalmente a favor da 
formação específica para o profissional que trabalhará com 
a Educação Musical nas escolas regulares, sob pena de, com 
o passar dos anos, perdermos o espaço alcançado.  

Destacarei um último ponto frágil: a lacuna na orien-
tação para prática pedagógica em sala de aula. O projeto 
de resolução esclarece sua finalidade: “define as Diretrizes 
Nacionais para a operacionalização da Música na Educa-
ção Básica” (Brasil, 2013, p. 9). Não se trata, portanto, de 
diretrizes curriculares. De fato, o documento estabelece 
competências para as diferentes instâncias envolvidas ou 
responsáveis pela Educação no Brasil: escolas, Secretarias de 
Educação, instituições formadoras, Ministério da Educação 
e Conselhos de Educação; não se propõe, ao que parece, 
estabelecer diretrizes para a prática educativa. Entretanto, 
tais diretrizes seriam muito bem-vindas. Senão, vejamos. 
De acordo com o website “Todos pela educação”, do go-
verno federal, diretrizes curriculares nacionais são “normas 
obrigatórias para a Educação Básica que orientam o pla-
nejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino” 
(Brasil, 2012). Essas normas são elaboradas no âmbito do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), mas dela partici-
pam várias outras instâncias da sociedade; e seu objetivo 
é “promover a equidade de aprendizagem, garantindo que 
conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, 
sem deixar de levar em consideração os diversos contextos 
nos quais eles estão inseridos” (Brasil, 2012). Fica ainda a 
dúvida: o que se entende por norma? Ainda de acordo com 
o referido website, essas normas congregam um “conjunto 
de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 
procedimentos na Educação Básica” e sua função é orientar 
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as escolas na “organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas”. 

Creio estar suficientemente explicitado o quanto as 
diretrizes curriculares são (deveriam ser) documentos vol-
tados para a prática pedagógica. Não há dúvida sobre isso, 
já que se fala em “planejamento curricular”, “conteúdos 
básicos”, “princípios, fundamentos e procedimentos na 
Educação Básica”. Entretanto no caso das diretrizes para a 
Música, em vias de homologação, ficam claras as atribuições 
de diferentes esferas, mas essas atribuições não chegam à 
sala de aula e não fica claro para o professor como poderá 
ser a sua prática, quais princípios poderão orientar o seu 
trabalho, qual concepção de educação, qual concepção de 
música, qual concepção sobre a música na formação dos 
indivíduos, quais conteúdos, quais abordagens metodológi-
cas, como avaliar, etc. Temo que sem essas “diretrizes” seja 
bastante difícil efetivar um ensino musical significativo nas 
escolas. Definidos agora os deveres das diferentes instâncias 
federativas para a “operacionalização” do ensino musical na 
Educação Básica, faz-se necessário ainda empreender novos 
esforços para definir as diretrizes curriculares, que darão ao 
professor um norte para o trabalho efetivo em sala de aula, 
e que poderão garantir, pelo menos em parte, pelo menos 
como possibilidade, que a Educação Musical nas escolas 
seja igualmente significativa para todas as nossas crianças 
e  todos os nossos jovens.

Considerações finais

Por fim, considero importante frisar que não é minha 
intenção desmerecer o esforço de todos os profissionais de 
Música, de Educação Musical, e de todas as organizações 
e todos os parlamentares que trabalharam pela elaboração 
dessas diretrizes. Apenas gostaria de apontar a necessidade 
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urgente de termos mais clareza acerca da importância, do 
lugar, da Música na formação dos indivíduos, justamente 
para que esse esforço não seja em vão. Pautar as justificativas 
para o ensino musical na Educação Básica em pressupostos 
que não avançam em relação ao costumeiro uso instru-
mental da música, não ajudará a fortalecer a sua presença 
no currículo escolar. Além da necessidade de mantermos 
a luta pela formação específica do professor que irá traba-
lhar os conteúdos musicais, nesse alerta sobrelevam duas 
questões prementes: a elaboração de diretrizes curriculares 
que, respeitadas as diferenças sócio-culturais, possam guiar 
– não engessar, mas orientar – a prática docente em Música 
na Educação Básica; e a busca por referenciais que de fato 
possam fundamentar e consolidar a Música nas escolas 
regulares, para todos os indivíduos.
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A música na escola:  
algumas questões sobre cultura e educação

Jorge Luiz Schroeder

Introdução

Embora a inclusão obrigatória de conteúdos musicais 
no ensino básico, efetivada através da Lei n° 11.769/2008, 
tenha sido considerada como um avanço no meio educa-
cional, principalmente no meio educacional da música, 
algumas questões importantes começaram a aparecer em 
decorrência disso. Dentre elas, pretendo destacar apenas 
uma para que possamos pensar a condição da música na 
sociedade e, em consequência, na educação, na sua com-
plexidade, e, porque não dizer, nas suas dificuldades.

O ponto que desejo ressaltar começa com a concep-
ção da música como integrante da cultura, assim como, 
simultaneamente, produto da cultura. Embora essa seja 
uma afirmação praticamente de senso comum, nem sempre 
é abordada até as suas últimas consequências. Num certo 
sentido, muitos estudos, reflexões e pesquisas têm sido fei-
tos com a finalidade de desenlear essas difíceis e oscilantes 
relações entre a educação, a música e a cultura1. Contudo, 
ainda não vemos confirmada a inserção dos resultados 

1 Ver, por exemplo, Santos, 2011; Penna, 2008 e Benedetti, 2013.



278

desses estudos nas práticas escolares (tais como abordadas 
no texto de Sílvia Nassif, nesta coletânea). Tampouco obser-
vamos uma escolha – que não deixaria de ser a imposição 
de um arbitrário –, uma tomada de posição em favor de 
um critério único de concepção, percepção e ação escolar 
com referência aos conteúdos musicais que a Lei propõe e 
obriga (ver texto de Maria Flávia Barbosa, nesta coletânea).

A discussão que pretendo colocar em pauta neste 
texto diz respeito aos conflitos que derivam do encontro 
de duas forças inescapáveis, ao mesmo tempo inconci-
liáveis, que atuam quando se trata da música na realidade 
escolar: o caráter universal do conhecimento escolar e o 
caráter diversalista (pode-se dizer também regional) das 
práticas musicais. Mas é bom lembrar que essas forças 
estão diretamente relacionadas a uma discussão que se 
dá numa dimensão um pouco maior: a discussão sobre os 
processos sistematizados de apropriação de conhecimento 
(que podemos chamar, por enquanto, de “escolares”) e os 
processos não-organizados de apropriação (aqueles orga-
nizados a partir das práticas culturais, num certo sentido, 
informais).

Embora sem pretender esgotar esses assuntos, passo a 
expor um pouco da problemática advinda desse confronto 
de fundo: um sistema organizado versus vários sistemas prá-
ticos. E vou começar pela segunda dimensão apresentada: 
as formas de apropriação e atribuição de sentidos.

Os modos de socialização

Indo direto ao ponto, podemos pensar na sociedade 
como uma organização coletiva de modos de interação entre 
as pessoas e entre elas e o mundo que as cerca, e que levam 
em conta modos específicos de percepção, concepção e ação, 
que sempre acontecem banhados em valores e significados 
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específicos partilhados, entremeados por vários sistemas 
simbólicos distintos e imbricados. Portanto, como bem nos 
mostra Pierre Bourdieu (1999), as sociedades, conforme 
vão crescendo numericamente e territorialmente, vão se 
reorganizando em grupos ou comunidades menores que 
sustentam interesses e práticas sociais comuns, que Bour-
dieu denomina de campos sociais. Esses campos sociais, 
por sua vez, se caracterizam por modos específicos de ação, 
percepção e concepção quem têm como base os valores e 
significações constituídos socialmente (em unidades so-
ciopolíticas mais amplas tais como Nação, estado, região), 
organizando configurações específicas dessa espécie de 
“repertório comum” de visões de mundo e de existência 
(campo artístico, intelectual, político, científico, etc.).

Acontece que, como nos afirma Berger e Luckmann 
(2005, p. 173), “[...] o indivíduo não nasce membro da so-
ciedade. Nasce com a predisposição para a sociabilidade e 
torna-se membro da sociedade”. E para que isso aconteça 
é preciso passar por um processo de socialização:

O ponto inicial deste processo é a interiorização, a 
saber, a apreensão ou interpretação imediata de um 
acontecimento objetivo como dotado de sentido, isto é, 
como manifestação de processos subjetivos de outrem, 
que desta maneira torna-se subjetivamente significativo 
para mim. [...] Em qualquer caso, na forma complexa da 
interiorização, não somente “compreendo” os processos 
subjetivos momentâneos do outro mas “compreendo” o 
mundo em que vive e esse mundo torna-se o meu próprio. 
[...] Agora, cada um de nós não somente compreende as 
definições das situações compartilhadas mas somos ca-
pazes de defini-las reciprocamente. (Berger; Luckmann, 
2005, p. 174-175)

Assim, a partir da citação acima, é possível perceber 
o forte vínculo que é necessário estabelecer, que podemos 
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chamar de social, entre as pessoas para que se configure 
efetivamente uma sociedade. Vínculo que inclui a atribuição 
de sentidos comuns não apenas ao que o outro me oferece 
como subjetividade, mas também às chaves comuns de deci-
fração do mundo que nos cerca. Estabelece-se, então, entre 
os membros de uma sociedade um “nexo de motivações que 
se estende para o futuro” (Berger; Luckmann, 2005, p. 175).

Com uma certa variação histórica de intensidade, a 
escola sempre participou desse processo de socialização. 
Mas é preciso estabelecer uma diferenciação importante 
entre o que os autores citados denominam de socialização 
primária e socialização secundária. Ainda nas palavras de 
Berger e Luckmann (2005, p.175), “a socialização primária 
é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na 
infância, e em virtude da qual torna-se membro da socie-
dade”. Qualquer processo posterior, que inclua o indivíduo 
em qualquer outro setor ou campo social, pode ser chamado 
de socialização secundária. Nessa acepção, a socialização 
primária se daria principalmente na família e no ambiente 
doméstico, e a secundária, na escola, no trabalho, etc.

Acontece que com a complexidade atual da nossa 
sociedade urbana, é possível perceber, como observa com 
perspicácia Maria da Graça Setton (2012), que o processo de 
socialização também se tornou mais complexo. Outras são 
as instâncias que transpassam, cada vez mais precocemente, 
a vida das crianças, esse contato com o mundo: principal-
mente os meios de comunicação, a religião e a escola. É pos-
sível afirmar que aquilo que estaria, então, a cargo da família 
nos primeiros anos de vida das crianças, se torna perfurado 
pela intervenção de valores heterogêneos que circulam pelas 
mídias (programas infantis na TV, livros ilustrados, músicas 
infantis, joguinhos digitais etc.), pelas religiões (pela maior 
flexibilidade de adesão ou distanciamento possível entre 
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as várias formas de expressão religiosa que se apresentam 
como opções) e pelas instituições educacionais e instâncias 
educativas (que incluem não apenas escolas, mas também 
creches, lazeres educativos, aulas particulares, clubes de 
brincadeiras, etc.).

O fato é que essas várias instâncias nem sempre se 
alinham no que diz respeito à interpretação que oferecem 
do mundo e da existência. Os valores e sentidos sustentados 
por esse complexo de dimensões sociais se confrontam, 
friccionam-se, contradizem-se e até, em alguns casos, con-
vergem. Uma das consequências diretas dessa situação é a 
que Bernard Lahire (2002) nos indica:

Uma vez que um ator foi colocado, simultânea ou su-
cessivamente, dentro de uma pluralidade de mundos 
sociais não homogêneos, às vezes até contraditórios, 
ou dentro de universos sociais relativamente coerentes 
mas que apresentam, em certos aspectos, contradições, 
então trata-se de um ator com o estoque de esquemas 
de ações ou hábitos não homogêneos, não unificados, 
e com práticas consequentemente heterogêneas (e até 
contraditórias), que variam segundo o contexto social no 
qual será levado a evoluir (Lahire, 2002, p. 31).

Essa reflexão sobre a condição plural de um ator 
social, consequentemente também plural em relação aos 
seus eixos de valores e significados, dá uma ideia da com-
plexidade que os sistemas educativos enfrentam atualmente. 
Mas não é só isso. As dificuldades não se encontram única 
e exclusivamente na condição “plural” das pessoas que as 
sociedades de hoje oferecem de bandeja às escolas, mas 
também no esquema sob o qual as próprias escolas foram 
estruturadas.

Antes, porém, de explicitar esse esquema (que chama-
remos de forma escolar), é necessário explicitar um pouco 
como fica a situação da música, e seu processo de ensino 
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e aprendizagem dentro do cenário complexo desenhado 
acima. Temos que as músicas, por serem produto dessa 
heterogeneidade de campos de atividades sociais, também 
se manifestam de modos distintos: recorrendo a materiais 
sonoros distintos; empregando modos de utilizar o corpo 
distintos; organizando a arquitetônica musical de maneiras 
distintas; enfim, apresentando manifestações distintas com 
funções e significados igualmente distintos. E, assim como 
os campos sociais não se limitam a produzir objetos ou sím-
bolos distintos, produzindo também as formas específicas e 
legítimas de apropriação, de significação desses objetos ou 
símbolos, o campo musical procede de modo homólogo. 
De modo que não temos somente músicas diferentes cons-
truídas por grupos distintos social e culturalmente, temos 
também modos diferentes de considerá-las, de percebê-las, 
de avaliá-las, de hierarquizá-las.

Assim, vários são os educadores, pesquisadores e 
músicos que alertam, de uma forma ou de outra, para 
essa diversidade musical presente não só na dimensão do 
“mundo”, mas dentro do nosso país, ou, mais ainda, numa 
única região cultural2.

As dificuldades enfrentadas pelas escolas podem ser 
diagnosticadas, a partir do cenário esboçado, pela cons-
tatação de que os alunos, mesmo muito jovens, quando 
começam a frequentá-la, já incorporaram, ainda que de 
forma instável e com graus diferentes de intensidade, certos 
sentidos musicais advindos dos vários gêneros musicais 
com os quais tenham tomado contato. Lembremo-nos de 

2 Sob o ponto de vista da educação musical na diversidade cf., por exemplo, 
Dantas, 2001; Souza, 2007; Gomes, 2003; e Penna, 2008, principalmente p. 
77-116. Sob o ponto de vista das diversas formas de significação social das 
músicas cf., por exemplo, Carvalho, 2008; Harris, 2008; Araújo, 2008; Bastos, 
1999; Seeger, 1980; e Bermúdez, 2005.
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Bakhtin quando nos esclarece, sobre a aquisição da lingua-
gem verbal, que:

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou 
más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, 
etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo 
ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 
que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou con-
cernentes à vida. (Bakhtin, 2009, p. 98-99)

Este processo, homólogo a todos os outros sistemas 
simbólicos, por meio do qual nos apropriamos dos senti-
dos das coisas (signos), ocorre também na música. Não só 
ouvimos sons, notas musicais, acordes ou ritmos: ouvimos 
unidades musicais significativas ou, para usar um termo de 
Bakhtin, enunciados. Tampouco apenas “ouvimos” as mú-
sicas: nós as recebemos já embebidas numa carga ideo lógica 
ou vivencial definidora e discriminadora não somente de 
sua procedência (música erudita de várias épocas ou esco-
las; música popular de várias tendências; música étnica de 
várias regiões), mas principalmente de seu valor (a “boa” ou 
a “má” música, a “bela” ou “feia”, aquela que “vale a pena 
ser ouvida” ou a “porcaria”, a “adequada” ou não, a que 
nos atrai e a que nos repele, nos emociona ou irrita, etc.).

Um dos diagnósticos possíveis para as dificuldades 
encontradas pelas escolas para cumprir sua função de 
conservação e transmissão do patrimônio cultural de um 
povo, no nosso caso o patrimônio musical, em presença 
de tão alto grau de heterogeneidade cultural dos alunos, 
vem do modo especial como elas concebem e lidam com 
o conhecimento em geral, e que denominamos, de acordo 
com Vincent, Lahire e Thin (2001), de forma escolar.
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A diversidade musical e a forma escolar

Inicialmente, é necessário explicitar o que esses au-
tores entendem por “forma escolar”3. A forma escolar as-
sume algumas características particulares. Dentre elas uma 
relação diferenciada, dita “pedagógica”, que se estabelece 
entre o professor e o aluno, e se distancia da relação anterior 
mestre/discípulo, distinguindo a diferença entre aprender 
e fazer (Vincent; Lahire; Thin, 2001, p. 13). A segunda ca-
racterística marcante da forma escolar é a criação de um 
local específico para a efetivação da “relação pedagógica”: 
a própria escola. A terceira característica é a instituição das 
disciplinas escolares (no duplo sentido do termo):

Num espaço fechado e totalmente ordenado para a re-
alização, por cada um, de seus deveres, num tempo tão 
cuidadosamente regulado que não pode deixar nenhum 
espaço a um movimento imprevisto, cada um submete 
sua atividade aos “princípios” ou regras que a regem. 
(Vincent; Lahire; Thin, 2001, p. 15)

Em outras palavras, os mestres da forma escolar “que 
não ensinam nem, a fortiori, ‘pregam’”, acabam por expli-
citar uma “submissão do [próprio] mestre e dos alunos a 
regras impessoais” (Vincent; Lahire; Thin, 2001, p. 15) num 
processo de abstração do conhecimento, distanciando esse 
conhecimento de sua posição provisória, única e passageira 
na qual a atividade prática o colocara de início.

Uma quarta característica é a predominância da es-
crita sobre as formas orais de expressão e transmissão dos 

3 Rui Canário (2005, p. 62) aprofunda um pouco mais essa visão da forma 
escolar colocando-a lado a lado com outras duas características da escola: 
escola como “forma escolar”, escola como uma “nova organização” e escola 
como “instituição”, complexificando, mas, em compensação, explicitando 
um pouco melhor os papéis sociais da escola. Contudo, para as finalidades 
deste texto é suficiente abordar a escola apenas como “forma escolar”.
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saberes. A forma escrita, além de auxiliar o processo de 
abstração do conhecimento, favorece uma outra forma de 
abordá-lo. Nas palavras de Lahire:

A escola visa antes de tudo [...] a uma relação com a 
linguagem [podemos ampliar para “uma relação com o 
conhecimento”]. Uma relação reflexiva, distanciada, que 
permite tratar a linguagem [e o conhecimento em geral] 
como um objeto, dissecá-la, analisá-la, manipulá-la em 
todos os possíveis sentidos e descobrir aí regras de estru-
turação interna. [...] A criança estava na sua linguagem, 
doravante a criança tem a linguagem diante de si e a 
observa, divide, sublinha, classifica, põe em categorias. 
(Lahire, 2002, p. 104, grifos do autor)

O exemplo da citação é a linguagem verbal, mas esse 
processo serve também para todos os outros conhecimentos 
incorporados pela escola. Ou seja, a criança passa de usuária 
do conhecimento para analista do conhecimento. Penso 
que, com isso, podemos fazer uma ideia aproximada de 
como se comporta a forma escolar em relação aos conhe-
cimentos que ela encerra: abstrai (separa-os de sua origem 
contextual), disseca (a partir de sua transformação em es-
crita), classifica (a partir de sua fragmentação em elementos 
discretos) e hierarquiza (como forma de organização: do 
fácil para o difícil, do simples para o complexo, da parte 
para o todo, do unitário para o composto etc.). E podemos 
também inferir o que aconteceria com os conhecimentos 
musicais ao serem enquadrados na forma escolar:

[...] todo ato de transmissão cultural implica necessa-
riamente a afirmação do valor da cultura transmitida (e 
paralelamente, a desvalorização implícita ou explícita das 
outras culturas possíveis). A desvalorização da cultura 
concorrente constitui, via de regra, o meio mais cômodo 
e mais seguro de valorizar a cultura transmitida e de re-
assegurar quem a transmite acerta de seu próprio valor. 
(Bourdieu, 1999, p. 218)
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Apenas como exemplo, pensemos na transformação 
dos saberes em escrita. No caso da música, são relativa-
mente poucos os gêneros musicais que se prestam a essa 
transformação. Dentre eles o mais óbvio é o gênero erudito 
europeu, e não é por coincidência que seu desenvolvimento 
se deu concomitante com o de sua escrita (talvez até mesmo 
por causa de sua condição de escrita, numa relação dialé-
tica entre a construção de uma possibilidade de escrita e a 
construção de um tipo de música propícia à escrita).

Por outro lado, com a conveniência de certos tipos de 
música melhor se prestarem ao condicionamento da escrita 
– e, em consequência, às formas de abstração e às lógicas 
analíticas requisitadas pela forma escolar de tratar o conhe-
cimento –, afastam-se outros inúmeros tipos de música que 
sustentam vários graus de aversão a esse tipo específico de 
organização. São aquelas manifestações musicais desprovidas 
de “complexidades” (evidentemente daquele tipo de com-
plexidade advindo da condição abstrata, racional analítica e 
da lógica escriturística) e que, mesmo assim, continuam 
transitando como enunciados no plano significativo e, por 
isso mesmo, se tornam desvalorizadas e irrelevantes (as 
músicas “más”, “porcarias”, “lixo”, “isto não é música”, etc.).

Outro desdobramento dessa situação de conflito entre 
a diversidade de valores presentes no campo das manifesta-
ções musicais e a unicidade de valores proposto pela forma 
escolar é o fato, já mencionado acima, de que os alunos que 
frequentam as escolas nos dias de hoje provêm dos mais 
diversos nichos culturais e estrato sociais, trazendo em sua 
bagagem cultural modos de concepção, percepção e gostos 
musicais mais ou menos estabelecidos, que, por sua vez, 
também hierarquizam (estranham, não compreendem, 
repelem) outros tipos de música que não aqueles mais fa-
miliares. A essas concepções diversas, esses vários modos de 
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apropriação, de atribuição de sentidos aos modos de fazer 
música, equivalem modos também específicos e diversos 
de escutar e valorizar músicas.

Portanto, temos um jogo duplo que a escola enfren-
ta na situação da inclusão da música em seu repertório 
de conhecimentos a serem transmitidos: por um lado, a 
grande diversidade de gêneros de músicas existentes, e de 
certa forma acessíveis, e seus igualmente diversos modos de 
compreendê-los e valorizá-los; por outro, a heterogeneidade 
das formas de socialização nas quais vários gêneros musicais 
(e seus respectivos valores e sentidos) estão atrelados, e que 
ocorrem em momentos cada vez mais precoces.

Apontamentos finais

Assim colocada, a situação parece não oferecer mui-
tas saídas dignas para o educador musical. Entretanto, 
é bom lembrarmos que esta é uma visão distanciada do 
cotidiano escolar, das inúmeras situações de sala de aula, 
das incontáveis diferenças de formação dos professores, 
da minuciosa heterogeneidade entre os alunos, uma vez 
que neste texto falou-se de uma dimensão mais médio ou 
macroeducacional.

Já existem várias pesquisas feitas sobre, por exemplo, 
o aprendizado musical no cotidiano4, mostrando a variabi-
lidade de formas de aprendizagem e de desenvolvimento de 
habilidades que vários iniciantes na música desenvolvem. 
E essas táticas (no sentido de Michel de Certeau, 1994) de 
aprendizagem da música se vinculam fortemente aos gêne-
ros musicais com os quais os alunos mais se relacionam: o 
que eles já ouviram, o que eles gostam, o que eles querem 
tocar, etc.

4 Cf. o já citado trabalho de Sousa, 2008, e também Podestá, 2013.
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Visto ser um empreendimento, digamos, “recente”, 
a inclusão de conhecimentos musicais na escola poderia 
se dar de forma menos estereotipada, mais flexível – mais 
líquida, para lembrar as reflexões de Bauman (2001) sobre 
a atualidade. Isto poderia favorecer, por exemplo, dentre 
muitos outros empreendimentos, a valorização de manifes-
tações regionais do entorno da escola. Talvez propiciasse 
até mesmo a reelaboração e a ressignificação de alguma 
tradição há muito esquecida e deslegitimada pelo atropelo 
urbano nas pequenas comunidades. Lembro aos leitores as 
palavras de Luis Queiroz sobre esse assunto:

A multiplicidade das performances implica também a 
diversidade de suas formas de transmissão e nos leva 
a reconhecer a necessidade de uma educação musical 
que contemple um amplo universo de estratégias (etno) 
metodológicas, de conteúdos, de competências, atitudes 
e habilidades na formação dos executantes e praticantes 
da música, e etc. (Queiroz, 2005, p. 62)

Encerro este texto reduzindo os assuntos menciona-
dos a três questões, que deixo meio à deriva para futuros 
aprofundamentos:
1) Qual processo de ensino e aprendizagem escolher, dos 
inúmeros existentes, para adentrar com a música na escola?
2) Quais concepções de música, de cultura e de educação 
sustentariam uma provável “melhor escolha”?
3) Qualquer das escolhas feitas daria conta de todas as de-
mandas culturais originadas nos processos de socialização 
de todos os alunos frequentadores de todas as instituições 
de ensino básico do país inteiro?

Fica então a minha dúvida se a inclusão da música 
nas escolas efetivamente vai melhorar a situação da escola 
e da música... ou não...
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A música na educação básica:  
das políticas públicas à realidade em sala de aula

Silvia Cordeiro Nassif 

Desde agosto de 2008, quando foi aprovada a Lei 
n° 11.769, a música tem, pelo menos em tese, um lugar 
garantido nos currículos das escolas de Educação Básica. 
Essa lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1996 (LDB/96) e dispõe sobre a obrigatoriedade da música 
como parte do conteúdo da disciplina de Arte (não se trata, 
portanto, da criação de uma nova disciplina, mas apenas da 
reorganização de uma já existente no currículo). Embora 
não seja ainda o que nós, da área de Educação Musical, 
sonhamos como ideal para a música na escola, essa foi uma 
grande conquista em função da ausência total da música, 
como ensino sistematizado, durante décadas nos contextos 
escolares, sobretudo nas instituições públicas.

Tentando dar subsídios para que a Lei n° 11.769/08 
possa ser efetivamente cumprida, foram aprovadas recen-
temente, em dezembro de 2013, as Diretrizes Nacionais 
para a operacionalização do ensino de Música na Educação 
Básica1, as quais avançam no sentido de pontuar as ações 
efetivamente necessárias – no âmbito das escolas, das Secre-

1 Esse documento é analisado por Barbosa (2014), nesta coletânea.
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tarias de Educação, das Instituições de Educação Superior, 
do Ministério da Educação e dos Conselhos de Educação 
– para que se criem as condições mínimas para implantar 
o ensino de música nas escolas.

Podemos dizer, então, que, embora a passos mais 
lentos do que gostaríamos, temos caminhado, no que tange 
às políticas governamentais, para a viabilização da lei.

As pesquisas acadêmicas na área da Educação 
Musical, por sua vez, têm também trazido importantes 
contribuições, no sentido de investigar a fundo os contex-
tos escolares e propor novas abordagens metodológicas, 
condizentes com esses espaços e suas especificidades. Esse 
conhecimento produzido nas universidades e institutos de 
pesquisa, contudo, nem sempre chega nas escolas e, quando 
chega, muitas vezes é de um modo aligeirado, ou mesmo 
distorcido, e não consegue provocar alterações significativas 
em práticas já instituídas e cristalizadas pelo tempo.

Neste trabalho, tomando como ponto de partida al-
gumas diretrizes e princípios metodológicos que vêm sendo 
colocados pelo conhecimento produzido em pesquisas na 
área de Educação Musical, procuro estabelecer um contra-
ponto com alguns dados sobre a situação real da música na 
escola, sobretudo no que diz respeito às práticas efetivas em 
sala de aula2. Meu objetivo principal é, mediante esse olhar 

2 Os dados aqui apresentados foram colhidos por Flávia Fulukava do Prado 
para a sua monografia, realizada sob minha orientação, no Departamento 
de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP/USP). A pesquisa, um estudo de caso, foi realizada em uma escola 
estadual de Ensino Fundamental e Médio situada numa cidade do interior 
paulista, e tinha como objetivo investigar as práticas musicais (curriculares 
e extracurriculares) no espaço da instituição, bem como as concepções so-
bre música e ensino de música de profissionais que atuam na escola (cinco 
professores e duas coordenadoras). A coleta dos dados foi feita através de 
entrevistas e observação de aulas.
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crítico para a realidade, tentar avançar um pouco mais na 
reflexão sobre práticas musicais possíveis nos contextos 
escolares da Educação Básica.

Alguns princípios para se pensar as práticas e sua 
efetivação nas escolas

Em que pesem algumas divergências oriundas da plu-
ralidade de abordagens e filiações teóricas presentes nas pes-
quisas em Educação Musical na atualidade, podemos dizer 
que há uma tendência mais ou menos generalizada, quando 
se pensa nas possibilidades metodológicas para sala de aula, 
em substituir propostas fechadas (os chamados “métodos”) 
por princípios gerais passíveis de adaptação à diversidade 
de contextos educativos. Em outras palavras, hoje em dia 
importa menos o método em si e mais o modo como cada 
método é utilizado em sala de aula, considerando-se todas 
as variáveis contextuais em cada caso.

Dentre esses princípios, talvez o mais consensual seja 
a necessidade de que a música seja tratada na escola como 
uma forma de conhecimento que tem seus conteúdos pró-
prios e suas especificidades. Para isso, é necessário que se 
tenha uma clareza sobre o que é o conhecimento musical, 
quais são seus conteúdos e valores próprios. Um autor que 
contribui bastante para pensar essa questão é Philip Tagg 
(2011), que propõe uma divisão do conhecimento musical 
em duas subcategorias: Música como conhecimento (conhe-
cimento de música, engloba tanto o fazer musical, compo-
sição, arranjo, performance, regência, etc., quanto a apre-
ciação) e Conhecimento Metamusical (conhecimento sobre 
música, diz respeito tanto à teoria musical, estruturação, 
harmonia, contraponto, etc., quanto ao conhecimento das 
relações música/contexto sóciocultural). Vemos, portanto, 
que o conhecimento musical é algo bastante complexo e que 
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pode abarcar várias dimensões. Sendo impossível dar conta 
dessa totalidade em qualquer contexto educativo, penso que 
a escola deveria poder garantir, de alguma forma, tanto o 
acesso ao discurso musical em si (via o fazer e/ou apreciar) 
quanto ao discurso sobre a música (conhecimentos teórico-
musicais e/ou contextuais). 

Para que isso seja possível, porém, é necessário que os 
profissionais responsáveis pela música nas escolas tenham o 
preparo adequado que lhes permita efetivamente adentrar 
o universo musical de um modo consistente, construindo 
objetivos e práticas que levem em conta o conhecimento 
musical na sua especificidade. Infelizmente, não é isso 
o que acontece. Em pesquisa recente sobre a música na 
escola, Prado (2013) constata que as professoras da disci-
plina de Arte, responsáveis pela música numa instituição 
pública, só conseguem enxergar objetivos extra-musicais 
para a linguagem musical na escola. Quando indagadas 
sobre essa questão, apontam apenas usos instrumentais 
para a música (por exemplo, trabalhar letras de músicas 
nas aulas de português ou inglês, músicas para aprender 
as cores na educação infantil, etc.), música como forma de 
entretenimento (usada na hora do recreio ou fundo para 
outras atividades), música como forma de incitar certos 
estados psicológicos (para acalmar, deixar mais feliz, etc.) 
ou mesmo desenvolver o caráter (pela influência que o 
professor de música pode, em alguns casos, ter sobre os 
alunos; ou mesmo através de canções de conteúdo moral). 
Em nenhuma dessas situações há uma preocupação em dar 
acesso a alguma forma de conteúdo musical, mas apenas 
em usar a música para outras finalidades3.

3 Não que a música não possa ser usada também para finalidades extra-mu-
sicais. Apenas ressalto que esse não deve ser o principal objetivo da música 
na Educação Básica.
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Contudo, entender que a música deve entrar na escola 
como um conhecimento específico não significa tratá-la 
como uma área isolada em relação às outras áreas e ao 
projeto pedagógico da escola como um todo. Ao contrário, 
outro princípio a ser observado, e amplamente discutido 
por diversos educadores musicais, diz respeito justamente 
à indicação de que a música seja abordada da maneira mais 
integrada possível, seja com outras linguagens artísticas, seja 
com outras áreas curriculares, por exemplo, em projetos 
interdisciplinares4.

A interdisciplinaridade tem sido uma tendência na 
educação em geral como uma forma de responder a uma 
sociedade complexa e multifacetada, na qual os campos do 
conhecimento já não têm fronteiras tão definidas. Entre-
tanto, na Educação Musical muitas vezes essa perspectiva 
interdisciplinar é usada para camuflar o fato de que a música 
somente entra na escola a serviço de outras áreas (como 
auxiliar na alfabetização ou nos processos de memorização, 
como ilustração de aulas de história ou geografia, etc.). Fa-
lar em interdisciplinaridade é falar em cumplicidade e não 
em subserviência entre áreas. Se a música vai ser usada de 
modo integrado a conteúdos de história, por exemplo, então 
as questões musicais específicas (históricas ou aspectos da 
linguagem) também deverão fazer parte dessa atividade. E, 
assim, com qualquer outro trabalho integrando disciplinas.

Quando a integração ocorre entre linguagens artísti-
cas, os conteúdos musicais não podem ser, da mesma forma, 
desconsiderados, sob o risco de cairmos novamente na tão 
combatida polivalência no ensino das artes, quando um pro-
fessor, sozinho, tinha a missão impossível de ensinar quatro 

4 A questão da interdisciplinaridade da música, e das artes de modo geral, na 
escola, vem sendo discutida e proposta como prática por diversos autores. 
Cf., entre outros, Richter, 2003; Ponso, 2008; Kleber, 2010; França, 2011.
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linguagens numa mesma aula (música, dança, teatro e artes 
visuais) e, para conseguir fazer isso, tinha que abrir mão das 
especificidades de cada arte (Penna, 2008). A despeito de 
toda a crítica que vem se fazendo há décadas a esse modelo 
de ensino de arte, , quando examinamos a realidade escolar 
percebemos que a polivalência ainda é a regra, notadamente 
nas instituições que só possuem professores especializados 
em uma das linguagens artísticas. Na pesquisa realizada por 
Prado (2013), por exemplo, as professoras especialistas em 
artes visuais eram responsáveis pelos conteúdos musicais 
e, na tentativa de fazer um trabalho integrado, acabavam, 
muitas vezes, por realizar com os alunos atividades sem ne-
nhum sentido musical. Entre essas propostas estavam, por 
exemplo, “desenhar algo que vibre” e, portanto, produzir 
som, ou “construir instrumentos musicais com sucata”, mas 
sem a exploração e o uso musical posterior dos mesmos. 
Entendo que essas atividades até poderiam ser realizadas, 
mas na condição de que objetivos e conteúdos musicais 
pudessem ser devidamente abordados, talvez fazendo uma 
pesquisa sonora com objetos que vibrem antes da atividade 
de desenho, no primeiro caso; ou propondo algum tipo 
de sonorização ou criação musical com os instrumentos 
construídos, no segundo. 

O trabalho musical muitas vezes ocorre integrado 
com o movimento, o que também se constitui num princí-
pio fundamental na Educação Musical: sendo a música uma 
linguagem que não apenas se desenvolve no tempo, mas se 
organiza sobre várias dimensões temporais, o movimento se 
torna uma forma privilegiada de apropriação musical. Desde 
quando E. J. Dalcroze propôs, no início do século XX, um 
ensino de música baseado no ritmo e no movimento (Ma-
riani, 2011), vários educadores têm ressaltado a importância 
do corpo na aprendizagem da música. Todavia, quando o 
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trabalho com música e movimento é realizado na escola, já 
muito longe das premissas que lhe deram origem, muitas 
vezes acaba se transformando em coreografias mecanicistas, 
como, por exemplo, as canções com gestos estereotipados 
que as professoras ensinam às crianças, em que estas não 
têm qualquer espaço para expressão própria e se limitam 
a reproduzir modelos. Na escola pesquisada por Prado 
(2013), esse era um procedimento comum, notadamente 
nas músicas que seriam apresentadas em datas festivas, fato 
que, por si só, já provocava um esvaziamento de sentido 
nessas atividades. Penso que as canções acompanhadas de 
gestos até podem ser interessantes e trazer contribuições 
musicais, mas, para que isso ocorra, as crianças precisam 
ter uma participação ativa no processo de elaboração dos 
movimentos.

Para que seja possível realizar propostas musical-
mente significativas, vários autores vêm defendendo a 
abordagem da música como uma forma de linguagem5, que 
possui princípios de organização próprios, produz sentidos 
em várias dimensões (internas/sonoras e extra-musicais/
contextuais), e cujo processo de apropriação passa pelo 
contato intensivo, através de uma vivência concreta, com 
o discurso sonoro musical. Nesse sentido, a aprendizagem 
a partir da prática e não de conceitos teóricos6 vem sendo 
uma indicação importante da área. A conceituação não é 
descartada, mas deslocada para um segundo momento da 
aprendizagem, quando os conceitos em questão já foram 

5 Cf. Gaínza, 1977; Penna, 2008; Schroeder, 2005; Swanwick, 2003; entre outros.
6 Vale lembrar que esse é um dos princípios herdados dos chamados “métodos 

ativos em música”, cuja proposta era justamente alterar o modelo de ensino 
vigente na época (início do século XX), marcadamente intelectualista. Assim 
como outros, porém, esse princípio sofreu apropriações superficiais nas 
escolas e, em nome da “atividade”, inúmeras propostas vazias de conteúdos 
ou objetivos musicais claros podem ser encontradas nas instituições.
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vivenciados concretamente de diversas maneiras. Além 
disso, o discurso musical na sua totalidade (as músicas em 
si) é sempre tomado como referência nas propostas, mesmo 
quando a intenção em determinado momento é focar um 
ou outro elemento. Trabalhar na perspectiva da linguagem 
é não perder de vista a dimensão significativa da música, a 
qual só pode ser acessada quando temos como referência 
um discurso estético musical na sua integralidade.

A falta de clareza sobre esses princípios também tem 
gerado práticas equivocadas. Na escola pesquisada que 
estamos focando, por exemplo, a pesquisadora constata 
atividades de discriminação dos parâmetros do som com-
pletamente descoladas de contextos musicais e que partem 
justamente da conceituação e não de vivências práticas. 
Além disso, as professoras se ressentem de não poderem 
avançar na parte teórica (incluindo a leitura) e, equivo-
cadamente, tomam esse fato como um dos responsáveis 
pelo baixo rendimento musical dos alunos. Atividades de 
discriminação sonora podem ser bem interessantes para 
a aprendizagem musical, mas é importante não perder de 
vista o discurso musical, aquele que dará significado aos 
fragmentos ou elementos que venham sendo trabalhados. 
Nesse sentido, as propostas musicalmente contextualiza-
das (aquelas que nunca deixam de trabalhar os elemen-
tos em relação a um contexto estético) são sempre mais 
interessantes.

Uma tentativa bastante comum nas práticas escolares 
de adentrar na linguagem musical é apresentar biografias 
de compositores (há, inclusive, um razoável material nessa 
linha circulando nas escolas). Entretanto, esse tipo de co-
nhecimento metamusical só é significativo na medida em 
que seja levado como complemento de algum conhecimen-
to de música, o que nem sempre acontece. Prado (2013) 
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constatou ser essa uma prática frequente na escola em que 
realizou a pesquisa, mas, do modo como era feita, pouca 
contribuição trazia para ampliar o conhecimento musical 
dos alunos, uma vez que a professora se limitava a apresen-
tar fatos biográficos de compositores da música erudita, sem 
oportunizar também um contato com suas músicas, o que 
seria o mais importante. Sendo uma forma de discurso7, a 
música só é acessível através de sua realização concreta e 
sonora e, nesse sentido, os fatos biográficos do compositor 
pouco ou nada colaboram para uma apreensão musical mais 
consciente. Por outro lado, atividades de apreciação musi-
cal podem se constituir em possibilidades ricas de acesso 
à linguagem musical. Por muito tempo considerou-se que 
apenas o “fazer” música (tocar, cantar) era importante, mas 
hoje em dia quase ninguém mais diria que ouvir música ati-
vamente não constitui uma atividade musical. Além disso, 
permitir que as crianças tenham contato com repertórios 
variados, para além das suas referências próprias, é ampliar 
as suas possibilidades de fruição musical e minimizar as 
diferenças de acesso a bens culturais que acontecem de 
maneira muito forte entre os alunos oriundos de classes 
sociais carentes e alunos oriundos de classes economica-
mente privilegiadas. Promover a ampliação cultural é talvez 
a principal ação que um professor de música pode fazer no 
sentido de ir contra a tendência geral da escola, apontada 
por Bourdieu (1998), de colaborar mais na reprodução das 
desigualdades sociais do que na sua superação.

A questão das referências culturais dos alunos, aliás, 
é outro ponto que vem sendo amplamente discutido no 
campo da Educação Musical. Embora uma das funções 
da escola seja realmente a de ampliar o universo estético-
musical dos alunos, há uma indicação para que isso seja feito 

7 Sobre a noção da música como discurso, ver Schroeder e Schroeder (2011).
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sem ignorar, mas, ao contrário, sempre considerando as suas 
referências musicais prévias. Isso por várias razões, das quais 
destaco duas. Em primeiro lugar, devemos considerar que 
qualquer criança, quando entra na escola, já traz consigo 
uma série de conhecimentos adquiridos de maneira assis-
temática pela vivência em grupos sócioculturais específicos. 
Entre esses conhecimentos há uma concepção do que seja 
música, possivelmente equivalente aos seus repertórios de 
referência e gostos pessoais. Assim sendo, qualquer conhe-
cimento musical que a escola proporcione provavelmente 
só se tornará significativo na medida em que for capaz de 
estabelecer conexões com as experiências musicais prévias 
dos alunos. Para que isso seja possível, porém, é necessário 
que o professor se disponha a mergulhar, sem preconceito, 
nesses universos musicais que muito provavelmente lhe 
serão estranhos. Esse é o segundo ponto ligado à questão 
da consideração pelas referências dos alunos: despir-se de 
preconceitos é ser capaz de contextualizar e relativizar os 
valores culturais, percebendo e mostrando aos alunos que 
não existem gêneros musicais intrinsecamente superiores 
a outros, mas existem tipos de música socialmente mais 
valorizados. Ao relativizar os valores culturais, é importante 
frisar, o professor não precisa abrir mão de apresentar os 
códigos culturais dominantes, mas sim explicitar sempre 
seus critérios de seleção e valoração, colocando-os em diá-
logo com códigos não hegemônicos. Assim, por exemplo, 
as práticas musicais na escola não podem se restringir ao 
gênero erudito (completamente distante e estranho para a 
maior parte dos alunos), mas precisam se abrir aos gêneros 
populares, étnicos e mesmo às músicas presentes na mídia.

Essa não é a postura que vemos nas escolas. Toman-
do como referência a escola pesquisada por Prado (2013), 
vemos que, ao contrário, ainda predomina uma forte resis-
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tência em se considerar legítimo qualquer gênero musical 
que não o erudito (talvez com alguma condescendência em 
relação aos chamados “clássicos da MPB”). As professoras 
entrevistadas revelaram, em suas falas, uma ideia bastante 
hierarquizada das manifestações musicais, na qual a música 
erudita estaria no topo dessa hierarquia8, e, por outro lado, 
as músicas ouvidas pelos alunos (de gêneros como rap, funk, 
sertanejo, etc.) não são sequer consideradas música. Nesse 
sentido, essas professoras sonham com a possibilidade de le-
var uma orquestra sinfônica para a escola – o que de melhor 
poderia ser feito, em sua opinião, em termos de educação 
musical –, e não são capazes de pensar na possibilidade de 
transformar os repertórios de referência dos alunos em 
práticas musicais educacionais relevantes ou mesmo usá-los 
como forma de estabelecer uma proximidade maior com os 
educandos. Contraditoriamente a essa postura de extrema 
seriedade em relação à educação musical (representada pelo 
desejo de levar a orquestra sinfônica – ícone da chamada 
“música séria”), entretanto, conforme observamos com 
frequência, para a escola muitas vezes uma das principais 
funções da música é apenas servir de entretenimento ou 
mesmo ornamentação de datas comemorativas. 

Ainda uma última questão importante a ser colocada 
diz respeito aos materiais didáticos utilizados nas escolas. 
Conforme já vimos, há uma tendência no ensino de mú-
sica em se orientar os procedimentos metodológicos pelas 
especificidades dos contextos educativos (pelo menos como 
uma diretriz colocada pelos estudos na área): Onde se dá 
o ensino? (Educação Básica, ensino especializado, projeto 
social etc.) A quem se ensina? (crianças, jovens, adultos, 

8 Semelhante posicionamento foi constatado em minha pesquisa de douto-
rado (Schroeder, 2005) em relação não apenas a professores, mas também 
a músicos e críticos musicais.
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grupos de risco, pacientes em recuperação etc.) Com que 
objetivos? (formação profissional, ampliação cultural etc.). 
Tudo isso vai definir as escolhas metodológicas e as ênfases. 
Nesse sentido, os materiais didáticos precisam ser os mais 
abertos possíveis, pois em cada situação provavelmente 
serão usados de uma forma distinta.

Contrariamente a essa diretriz, no entanto, muitas 
escolas ainda adotam apostilas fornecidas pelos governos, 
as quais, ainda que tragam algumas propostas interessan-
tes, são sempre muito fechadas, com pouco espaço para 
adaptações. Na escola pesquisada por Prado (2013), por 
exemplo, uma das professoras entrevistadas disse gostar de 
seguir a apostila “folha a folha”, talvez pela segurança que 
esse procedimento lhe dá em relação à música. Além disso, 
o próprio material apostilado analisado pela pesquisadora 
se mostrou problemático, na medida em que alguns “exercí-
cios e práticas são permeados por um caráter romantizado, 
com objetivos de provocar nos alunos sensações ao ouvir 
músicas” (Prado, 2013, p. 23). Entre as atividades presentes 
na apostila, estavam, por exemplo, propostas de imaginar 
cenários a partir de músicas ouvidas, tentando lembrar-se 
de algum lugar. Penso que buscar relações entre uma mú-
sica e a exterioridade extra-musical pode ser um recurso 
importante no esforço de aproximação com a linguagem 
musical, entretanto, para que isso acrescente algum conhe-
cimento musical aos alunos, é necessário que o professor 
faça uma mediação nessa direção, talvez comparando as 
associações construídas pelos alunos com elementos im-
portantes na estrutura musical das peças em questão, ou 
qualquer outra prática nesse sentido. De outro modo, se 
os alunos simplesmente fazem suas relações próprias, mas 
não as compartilham e as discutem coletivamente media-
dos pelo professor, a atividade pouco serve como forma de 
educação musical.
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Às vezes, essas apostilas trazem propostas musical-
mente interessantes (como diferenciar instrumentos ouvi-
dos, ouvir músicas contemporâneas, criar e tentar grafar 
uma composição própria de maneira não convencional, 
cantar músicas diversas), mas, de acordo com o que pôde 
ser observado por Prado (2013), muitas atividades musi-
calmente educativas não eram praticadas pelas professoras, 
talvez porque exigissem uma formação musical que elas 
não possuíam.

Considerações finais

Entendo que os vários equívocos no modo como a 
música vem sendo usada nas escolas advêm de diversos 
fatores, entre os quais talvez o principal seja a falta de 
formação dos profissionais responsáveis pelas atividades 
musicais nesses espaços. Sem uma formação musical 
mínima e sem uma consciência das várias dimensões 
envolvidas no conhecimento musical, esses profissionais 
fazem o que lhes está ao alcance, mas, nas atividades que 
propõem, raramente entram em questões musicais pro-
priamente ditas.

Além disso, outro ponto a destacar é a necessidade 
de uma aproximação mais fundamentada entre o conhe-
cimento produzido academicamente na área da Educação 
Musical e as instituições escolares. Penso que de nada adian-
ta todo avanço que vem sendo feito se esse conhecimento 
não chegar às escolas (ou chegar apenas superficialmente, 
muitas vezes subvertendo as premissas que o sustentam), 
fornecendo subsídios para a construção de práticas musi-
cais educativas que façam diferença na formação musical 
dos alunos. 
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Andanças de uma Biblioteca Pública em 
Goiás e sentidos construídos sobre ela1

Keila Matida de Melo Costa

A formação do leitor em espaços formais de leitura 
como a biblioteca pública exige a efetivação de políticas 
públicas capazes de garantir a existência e o funcionamen-
to desse espaço. Para isso, é preciso promover o exercício 
de pensar o espaço da biblioteca pelo olhar de quem o 
frequenta, no caso, o leitor. Este capítulo, desse modo, 
pretende apresentar a Biblioteca Municipal Zeca Batista, 
situada na cidade de Anápolis, Goiás, possibilitando assim 
uma discussão sobre os caminhos trilhados por ela e os 
problemas por ela enfrentados. Tal como outras bibliotecas 
espalhadas pelo Brasil, discorrer sobre uma delas permite 
alcançar uma generalização sustentada por representações 
que asseveram a existência de leitores e de leituras diversas. 
Permite também fazer coro com problemas que persistem e 
precisam ainda ser revisitados quando a discussão envolve 
formação de espaços de leitura. 

1 Este trabalho é parte de uma pesquisa que resultou em tese de doutoramento 
intitulada Entre memória e história: os sentidos construídos sobre a Biblioteca 
Municipal Zeca Batista, defendida na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás em 2012.
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A pretensão de criação da Biblioteca Municipal Zeca 
Batista fez parte da organização do evento comemorativo do 
aniversário de 50 anos de existência da cidade de Anápolis 
no ano de 1957. Todavia, discursos sobre a necessidade da 
criação de bibliotecas públicas, no então chamado sertão 
goiano – estado de Goiás – já eram proclamados por in-
telectuais como Ursulino Leão em 1952. Nele, a visão que 
se tinha era de que “[...] só mesmo bibliotecas públicas, 
inúmeras e perfeitas, trarão ao povo a cultura de que neces-
sitam para se guiar, neste mundo, revolto por antagonismos, 
demagogias e maus profetas. Século do homem do povo, lhe 
é imprescindível a colaboração das bibliotecas públicas”2. A 
associação entre biblioteca pública e homem do povo dava 
ensejo à criação ou mesmo ampliação dos espaços de leitura 
a leitores variados. Vale lembrar que, ainda no século XIX, o 
periódico A Matutina Meiapontense assinalava, em 1832, a 
criação de uma biblioteca pública na capital goiana – antiga 
Vila Boa –, mas isso não ocorreu. Em lugar dela foi criado 
o Gabinete Literário Goiano (Barros, 2008). 

Ainda na década de 1950, período de um borbulhar 
discursivo sobre a biblioteca pública anapolina em decor-
rência dos festejos do cinquentenário, primeira grande festa 
da cidade, o relatório sobre bibliotecas públicas produzido 
por Costa a pedido do Instituto Nacional do Livro, em 1953, 
mostrava que em Goiás havia oito delas espalhadas pelas 
cidades de Corumbaíba, Formosa, Goiandira, Goiânia, 
Itapaci, Pedro Afonso, Rio Verde, Silvânia. Em todas elas, 
problemas se evidenciavam: instalação, móveis e serviços 
inadequados, ausência de leitores, período de inatividade, 

2 Em 2007, Anápolis completou 100 anos de existência. Em função do cente-
nário, muitas produções foram revisitadas, inclusive a de Ursulino presente 
na crônica Oxalá não tarde, escrita em 1952, veiculada no Jornal do Estado, 
na seção Cidades, de 6 a 12 de janeiro de 2007. O trecho aqui citado foi 
extraído dessa publicação.
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acervos decorrentes de doações dentre outros. Ao que pa-
rece, as bibliotecas públicas sobreviviam muito mais pelo 
imaginário do que realmente por sua efetivação, uma vez 
que as bibliotecas existentes eram precárias, seja em termos 
de instalação, serviço e público leitor. 

Se no século do povo, ou mesmo antes dele, havia 
a necessidade de criação desse espaço formal de leitura 
como guia cultural para enfrentamento das adversidades, 
tal associação se alicerçava nos dizeres sobre modernida-
de presentes em A Matutina Meiapontense, apresentados 
por Assis (2007), e apontados na pesquisa de Melo (2007) 
quando a autora discorre sobre a construção de Goiânia. 
A protagonista da pesquisa de Melo (2007, p. 86), Dona 
Julieta, indagava: “Como uma cidade moderna poderia ficar 
sem uma biblioteca? Que imagem passaríamos para os que 
vieram de fora?”. A biblioteca pública, desse modo, era ne-
cessária para a construção de um painel que descortinava 
ao país uma capital em que a leitura se fazia presente. O 
olhar do outro, do estrangeiro, lançado sobre a biblioteca 
assegurava o sentido de modernidade e de civilização da 
futura capital de Goiás: Goiânia. 

Situação semelhante ocorreu em Anápolis, em que as 
discussões sobre leitura e espaços de leitura se fazem pre-
sentes em periódicos do século XX. Todavia, se discursos 
anunciam a necessidade de bibliotecas no estado de Goiás, 
na cidade de Anápolis, enfrentamentos foram muitos para 
que a Biblioteca Municipal Zeca Batista, por exemplo, saísse 
do papel e discursos outros mostravam que, se realmente ela 
se efetivou por meio da lei de criação que data de 1956, ela 
mais se aparentava a um depósito inerte de livros. Mesmo 
que a Lei n.º 275, de 30 de novembro de 1956, tivesse dado 
a ela “existência”, não se sabe ao certo a data em que se 
concretiza, isto é, quando efetivamente passa a existir. O 
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artigo intitulado “Biblioteca Pública de Anápolis”, de Paulo 
Nunes Batista, veiculado no jornal O Anápolis3, de 12 de 
julho de 1968, afirmava que:

Em 1961 estava eu ajudando a redatoriar “A Impren-
sa”, do Eurypedes Gomes de Mello (com “y” e “ll”), 
quando, em certa tarde, passou pela redação daquêle 
semanário o poeta José Décio Filho, que, à época, dirigia 
o Departamento de Cultura da Secretaria de Educação 
e Cultura do Estado de Goiás, Zé Décio (poeta de alta 
voltagem) vinha de Goiânia para, vejam só!, fazer uma 
DOAÇÃO de livros, da parte do seu Departamento, à 
biblioteca pública de Anápolis... Fui, com mais outras 
poucas pessoas presentes, testemunha de tal DOAÇÃO 
[...] Pois bem: a biblioteca que estava fechada no ato da 
DOAÇÃO, recebeu os livros, agradeceu ao poeta José 
Décio Filho pelo seu interêsse, pelo seu trabalho, etc., e, 
em seguida, fechou novamente as portas... Isto se passou 
há sete longos anos atrás. Fechada com a poeira sujando 
os volumes, entregues às traças, continua (até hoje!) a 
única biblioteca pública desta cidade. (Batista, 1968, s/p) 

Pelo artigo não é possível entender porque o poeta 
e diretor do Departamento de Cultura da Secretaria de 
Educação e Cultura do estado de Goiás, José Décio Filho, 
passou pela redação do jornal A Imprensa para doar livros 
à biblioteca pública, “livros ótimos, coisa fina, mesmo... 
para Anápolis ler, para os estudantes de Anápolis apro-
veitarem, para o povo anapolino aumentar a sua cultura” 
(Batista, 1968, s/p), como mostra Paulo Nunes Batista. O 
autor elucidava o fato de haver um espaço formal público 
de leitura fechado aos leitores, como também se mostrava 
indignado diante da ausência de atuação de personalidades 
da cultura no sentido de instigarem o real funcionamento 

3 O jornal O Anápolis foi criado em 31 de março de 1935, e é considerado 
importante veículo de informação acerca do passado anapolino porque, 
desde sua criação, ainda circula na cidade.  
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da biblioteca4. Eram as personalidades da cultura, como 
os escritores, quem deveria fomentar o funcionamento da 
biblioteca. 

Sucede, no entanto, tendo em vista essas contestações 
e exigências de posicionamentos, que Anápolis ganharia a 
sua biblioteca pública, “desta vez em local adequado, am-
plo, com bom acêrvo de obras, etc.”, no 61º aniversário da 
cidade. Em função dessa promessa, Paulo Nunes Batista, em 
Biblioteca Pública de Anápolis, antecipou ao então dirigente 
da Fundação Educacional e Cultural de Anápolis (FECA), 
Sr. João Batista Júnior, que uma biblioteca precisaria, dentre 
outras coisas, de bons livros, boa sala e bibliotecário concur-
sado, muito embora na década de 1960 não houvesse curso 
de Biblioteconomia em Goiás, coisa que só ocorreu em 1980, 
com a criação do curso de graduação em Biblioteconomia 
na Universidade Federal de Goiás (UFG)5. 

Tal discurso aludia à compreensão de que a biblio-
teca teve seu espaço criado antes de 1960, e em alguns 
relatos é possível perceber que esse espaço se restringiu 
a um depósito inerte e fechado de livros, sem condições 
adequadas de funcionamento, com acervo entregue às 
traças, assim como as livrarias da cidade. Aspecto que 
nos lembra Chartier (1998) quando, interrogado sobre 
a leitura pública na França no século XIX, afirma que 
as bibliotecas municipais eram incapazes de “assegurar 
a leitura como atividade pública”, elas “ficavam apenas 
entreabertas, empoeiradas; eram, afinal, depósitos inertes” 
(Chartier, 1998, p. 123).

4 A cobrança do escritor sobre a atuação das personalidades da cultura se deve 
ao fato de que alguns deles foram instigadores da literatura, eram escritores, 
inclusive políticos prestigiosos, como Ursulino Leão.  

5 Antes desse período, o curso foi criado na região Centro-oeste, mas na 
Universidade de Brasília (UnB) em 1963 (Mueller, 1988).
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Sabe-se, por meio dos leitores que a frequentaram, 
assim como por documentos históricos, que as andanças da 
biblioteca fizeram-na percorrer inúmeros lugares/espaços: 
em uma sala na prefeitura que funcionava juntamente com 
o fórum, num prédio conhecido como “barracão de tijolos” 
localizado no centro da cidade ou mesmo no “coração da 
cidade”, como disse um leitor, em prédio próprio no local 
onde ela anteriormente funcionava – o barracão de tijolos 
–, no Palácio de Cultura, em prédio localizado na Avenida 
Miguel João. Mesmo com essas andanças, o foco de atenção 
deste estudo é a biblioteca em espaço próprio, em projeto 
para ser biblioteca. Isso foi vivenciado em Anápolis e sen-
tido por leitores diversos.  

O estabelecimento de um espaço e a (re) definição de 
uma busca

O prédio construído para a biblioteca, específico para 
ela, foi inaugurado em 1988, trinta e dois anos após o docu-
mento que instituía a Biblioteca Municipal Zeca Batista em 
Anápolis. Antes disso, houve a cogitação dessa construção; 
foi criado inclusive um projeto de arquitetura, mas ele não 
saiu do papel. O prédio de tijolo à vista, conhecido como 
“barracão de tijolos” (lembrado por leitores), foi destruído 
para dar lugar à nova sede da biblioteca. Ela permanecia, 
portanto, no local onde habitara anteriormente, no centro 
da Praça Americano do Brasil, no “coração da cidade”, local 
próximo à antiga estação ferroviária. Em outros tempos, ali 
havia sido o cemitério, mas, ainda na época de preparação 
para a chegada da estrada de ferro, foi dali removido, já que 
a cidade precisava passar por uma reordenação urbanística 
a fim de atender ao world system cujo eixo era o progresso, 
a modernidade e a civilização (Ortiz, 1991). Tal mudança 
se refletia no refiguramento da cidade, como ocorreu com 
inúmeras outras. 
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Nos arquivos da biblioteca pública, as informações 
sobre suas andanças são esparsas, os relatórios não são 
contínuos, faltam documentos, imagens, consciência de 
arquivamento do passado. Este texto alicerça-se, sobre-
tudo, na memória de leitores que usaram e ainda usam a 
biblioteca. Leitores que vivenciaram o tempo de encontro 
com ela, o início de uma permanência, já que alguns deles 
foram escolhidos pelo critério de estabilidade: leitores de 
registro mais antigo, mas que ali mantêm presença. Outros 
leitores foram selecionados por atuarem na biblioteca, 
sendo, portanto, funcionários ou ex-funcionários desse 
espaço formal de leitura6, totalizando nove funcionários. 
O prédio da biblioteca é descrito pelo olhar desses leitores 
do seguinte modo:

Aqui antigamente era um cemitério, quando eles estavam 
cavando encontraram vários ossos de gente. O prédio foi 
construído para a biblioteca, e era imenso, um espaço 
bastante amplo. [...] houve um show com Moacyr Franco 
[...] No térreo, o prédio era ocupado pela Galeria de Artes 
e pelo Centro de Genealogia. No primeiro andar, sala de 
pesquisa, sala infantil, sala de referência e sala da direto-
ria. No segundo andar, sala de catalogação e literatura. 
(Irene - funcionária) 
Eles construíram um prédio maravilhoso para a biblioteca. 
Só para ela. Era um prédio bom, sofisticado, com andares, 
escadas, repartições, parte de livros para pesquisa, acervo 
para empréstimo, salas para leitura. Tudo muito bem 
organizadinho! O prédio era muito bonito, a biblioteca 
ficou lá por muitos anos. (Ana - leitora)
O espaço que eu entrei era pequeno, a gente estava preci-
sando de um espaço maior para a biblioteca quando foi 
fundado este prédio em que nós estamos agora. Construiu 

6 Os nomes usados no texto são fictícios para preservar a identidade dos pro-
tagonistas. A técnica de coleta de dados usada na pesquisa foi a entrevista 
semiestruturada, a qual ocorreu em locais variados, muitas delas na biblioteca 
pública. 
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aqui e nós mudamos para cá. Foi um espaço criado espe-
cificamente para a biblioteca. [...] Nesse espaço era tudo 
separado. (Márcia - funcionária)

Se anteriormente, no histórico da biblioteca, ela se 
defrontou com a ausência de um local específico e adequa-
do de funcionamento, esse quadro se modifica no ano de 
1988, data em que o prédio da biblioteca foi construído. 
Pelas falas de funcionários/leitores frequentadores desse 
espaço formal de leitura, essa construção passou por uma 
inauguração, evento festivo em que estiveram presentes 
autoridades políticas e intelectuais, característica que marca 
praticamente todos os lugares por onde a biblioteca passou, 
além de um show com o cantor Moacyr Franco. Dito de 
outro modo, em todos os lugares em que a biblioteca esteve 
instalada, inaugurações foram realizadas. Isso mostra que 
esse espaço formal de leitura e de cultura é representativo 
sobretudo do revigoramento político. Faz-se uso da biblio-
teca, assim como da escola, para efetivação de supostos 
fazeres. Geralmente, passada a euforia e o deslumbramento 
da “inauguração”, tais instituições são esquecidas. 

Diferentemente do passado, em que a Biblioteca 
Municipal Zeca Batista ocupava um prédio pequeno e aba-
fado, um “barracão de tijolos” onde os livros permaneciam 
encaixotados em decorrência dos cupins, um “prédio lindo 
foi para ela construído”, “todo organizadinho”, lembra a 
Srª Ana (leitora), formado por vários andares, três ao todo 
(térreo, primeiro e segundo andares) com divisões especí-
ficas: sala infantil, sala de leitura, de literatura, de pesquisa, 
etc. Para a Srª Andréia, que no passado foi leitora e hoje é 
funcionária da biblioteca, com poucas lembranças da época 
de estudante, o que a marcou no espaço da biblioteca foram 
“as grades nas janelas que permanecem até hoje como no 
passado. Elas evitavam que pessoas caíssem e que jogassem 
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livros pela janela. As grades protegiam crianças e evitavam 
o furto de livros”. Se possuir livros era desejo, então livros 
eram roubados, atirados pelas janelas, já que por outras 
saídas essa transgressão não seria facilitada. As grades na 
janela coadunam com a memória dos livros acorrentados, 
cuja permissão de deslocamento era limitada – da estante 
para a mesa de estudo. O temor era, nesses diferentes casos, 
a ausência de retorno ou o sumiço desse material. 

Das repartições desse espaço formal de leitura, a mais 
lembrada pelos leitores foi a sala infantil. Era uma sala com 
paredes decoradas, possuía mesinha, cadeiras, almofadas. 
Era não apenas um local aconchegante, mas nele era possí-
vel que os pais deixassem os filhos, como relata a Srª Irene 
(funcionária):

Na sala infantil, em 1988, quando nós fizemos a mudança 
para o prédio novo era cheia de almofadas coloridas, mesas 
para crianças, os pais deixavam as crianças aqui como 
se fosse uma creche e saiam. Deixavam as crianças sob a 
nossa responsabilidade à tarde toda. As crianças ficavam 
lendo, tinham projetos de leitura, de premiação, era bem 
frequentada essa sala infantil.

A biblioteca entendida como uma creche em que os 
pais ali deixavam os filhos para atividades de recreação 
aponta o sentido desse espaço formal de leitura para as 
pessoas que o frequentaram. Compará-lo a uma creche em 
função do mobiliário, da disponibilidade dos atendentes 
em cuidar (sem ser cuidadores) das crianças na ausência 
dos pais expõe a distorção do entendimento acerca da 
biblioteca, da mesma forma como anuncia as leituras ali 
construídas sobre ela. Não somente os pais deixavam os 
filhos, mas eles também buscavam livros para os filhos ou 
permaneciam com os filhos nesse espaço formal de leitura, 
como disseram as leitoras Exandra e Maria Aparecida. 
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Em função da mudança de prédio, livros foram doa-
dos, provenientes de diversas localidades, e foi contratado 
um caminhão para buscá-los nas escolas. O acervo aumen-
tou muito, bem como cresceu o movimento da biblioteca, 
relata a Srª Irene (funcionária):

Nós recebemos várias doações naquela época. Buscáva-
mos de caminhão os livros nas escolas. As escolas tinham 
bibliotecas pequenas e tinham vários exemplares de livros 
repetidos, aí esses livros eram doados para nós. O público 
da biblioteca aumentou imensamente nessa época, era 
uma fila imensa para tirar cópia em nossa máquina de 
fotocópia. A gente não tinha tempo para nada, nem para 
comer. 

A sociedade contribuiu para a formação do acervo 
no prédio novo. A biblioteca não apenas passou a receber 
acervo de particulares, mas também de “bibliotecas peque-
nas”, livros repetidos. Como aponta uma das funcionárias, 
a construção do prédio possibilitou à biblioteca um “novo 
revigoramento” que pôde ser sintetizado no aumento de 
leitores e na quantidade de livros doados. Nesse prédio, 
a biblioteca permaneceu de 1988 a 2000. Instalando-se, 
posteriormente, no Palácio da Cultura e em outro prédio 
na Avenida Miguel João, só retornando ao prédio próprio 
em 2010. Permanência e instabilidade ilustram a história 
desse espaço formal de leitura, assim sintetizadas nas falas 
dos leitores:

A biblioteca saiu do prédio construído para ela com o Er-
nani de Paula. Ele mudou a biblioteca para o Palácio da 
Cultura. Disse que ia fazer lá um espaço cultural, incluindo 
a biblioteca, só que não fez. Nós ficamos lá, de lá nós fomos 
para a Avenida Miguel João. Sempre para um espaço me-
nor, sempre comprimido, sempre ruim. Isso causava perda 
de leitores, inclusive lá no Palácio da Cultura, quando nós 
mudamos para lá, havia muita poeira, muito rato, nós, os 
funcionários, adoecemos por causa da poeira, dos ratos, 
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do pó que havia no chão. Os livros ficavam muito sujos, 
então as pessoas foram se afastando dali por problemas de 
respiração, isso era muito triste! Aí nós passamos para a 
Avenida Miguel João, foi um prédio maior, melhor, nosso 
movimento melhorou lá. Mas, graças a Deus, nós voltamos 
para cá. Foi pedido da diretora, pedido nosso, pedido da 
população voltarmos para o prédio de origem da biblio-
teca. Nós fizemos um abaixo-assinado com a população e 
mandamos para o prefeito. (Irene - funcionária) 
A primeira mudança que presenciei foi no governo do 
Ernani, ele entrou e queria um espaço para a cultura 
tudo junto, ele nos mandou para a prefeitura. Ele queria 
tudo junto: teatro, museu, biblioteca, um espaço cultural. 
Depois veio o outro governo do Pedro Sahium, lá o espaço 
não estava muito bom, e também tinha um pessoal da 
prefeitura que também precisava daquele espaço. Nós 
mudamos para a Avenida Miguel João. Ficamos lá mais 
de cinco anos, o espaço era bom, mas não era um espaço 
totalmente adequado, porque ficava difícil o acesso do 
aluno a ir lá. Nesse governo, nós retornamos para este 
prédio. Este local aqui é mais adequado, é de fácil acesso 
às pessoas. (Márcia - funcionária)
A biblioteca mudou muito, ela possuía muitos frequen-
tadores quando ela era neste prédio. Quando ela foi para 
o Palácio da Cultura perdeu um pouco, mas ela ainda 
ficou aconchegante porque lá também é um lugar bem 
favorável para ir. Agora quando ela foi para a Miguel 
João ficou horrível. O espaço era abafado, não era um 
espaço legal para a biblioteca. A biblioteca precisa ter um 
espaço agradável para ficar. Meus filhos diziam que lá 
na Miguel João a biblioteca ficou aterrorizante. (Maria 
Aparecida - leitora)

A construção do prédio da biblioteca em 1988 não 
garantiu a ela permanência, sendo forçada a perambular 
por outros locais, ocupando prédios cada vez mais “com-
primidos”, espaços inadequados que lesavam, sobretudo, a 
saúde de leitores e funcionários – este foi um dos motivos 
que provocou o distanciamento dos leitores da biblioteca. 
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A saída desse prédio nocivo aos leitores e a instalação da 
biblioteca num prédio na Avenida Miguel João acarretou 
uma certa alegria a Srª Irene (funcionária), pois o espaço 
era melhor e maior, mas não impossibilitou a ela e a outros 
funcionários experimentar certa inquietude quanto ao fato 
de a biblioteca não estar no prédio construído para ela. 

A justificativa da saída da biblioteca de sua sede pró-
pria deveu-se à pretensão da gestão municipal de aglomerar 
num mesmo espaço todas as instituições culturais. Centro 
que na verdade não teve permanência porque a prefeitura 
precisou utilizar aquele local e novamente a biblioteca foi 
deslocada. A “cultura” materializada na biblioteca perdia 
repetidamente o seu lugar e passava a coadunar com his-
tórias de deslocamentos que marcaram as pesquisas de 
Melo (2007) e Schapochnik (1999). Há muitas formas de 
impedimento e de proibição sem mediação de força, tal qual 
ocorre com a violência simbólica, e uma dessas formas é 
a impossibilidade de dispor de um lugar, pois sem lugar a 
biblioteca se perde como referência, como construção de 
espaço. 

Nos meandros entre espaço e lugar como possibili-
dade de permanência, de utilização e sentido, a história da 
Biblioteca Municipal Zeca Batista foi sendo marcada pela 
impossibilidade. Fato que acarretou conflitos, contradições, 
pois na Avenida Miguel João, mesmo os funcionários da 
biblioteca afirmando que era um local maior e melhor, para 
os filhos da Srª Maria Aparecida (leitora), a “biblioteca ficou 
aterrorizante”, e eles não queriam mais ir à biblioteca como 
iam anteriormente. A leitura que faziam desse lugar, não 
mais como agradável de permanecer, distanciava-os desse 
espaço formal de leitura. A leitora afirma que a “biblioteca 
parecia fechada, era escura, os livros aparentavam velhos”. 
Na Miguel João, a biblioteca inclusive se apresentava dis-
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tante dos leitores, em local de difícil acesso – outro motivo 
que distanciou leitores de livros.

A mudança da biblioteca prejudica muito, porque eu mes-
ma que gosto de ler quando ia aonde ela estava chegava 
lá ela não estava mais, aí as coisas se complicavam! Eu 
já cheguei na biblioteca e ela estava em mudança, aí você 
vai lá querendo pegar um livro e não pode, isso é horrível. 
Na Miguel João, por exemplo, era muito difícil o acesso 
ao leitor, inclusive para mim que tenho condição própria. 
(Alcione - leitora)
As mudanças prejudicam a biblioteca, é questão de 
praticidade, quando ela foi para a Miguel João ela ficou 
totalmente na contramão. Geralmente quem frequenta 
biblioteca pública não tem condições de comprar livros, 
nem todos possuem transporte próprio [...]. O acesso era 
muito difícil. [...] A biblioteca ter saído do prédio dela fez 
com que as pessoas desacostumassem de buscar livros lá, 
porque, por exemplo, na Miguel João, ela ficou na contra-
mão. As pessoas desistiram de ir à biblioteca. Sem contar 
que o prédio era muito abafado, não era um lugar arejado 
como era no prédio novo. (Zilvanda - leitora)
Depois a biblioteca mudou, não consegui acompanhá-la, 
eu renovei a carteirinha, mas não conseguia ir lá por causa 
da distância, da localização dela. Com as mudanças de 
prefeito, a biblioteca também foi mudando. Mas eu sem-
pre frequentei muito a biblioteca quando ela esteve aqui. 
(José Lopes - leitor)
Depois ela foi para a Miguel João e voltou para onde é hoje 
porque o pessoal pediu. Eu falei para as funcionárias que 
o pessoal não ia lá, lá era afastado, a biblioteca precisava 
ser mais central. (Exandra - leitora) 

A biblioteca numa sede própria garante a ela a perma-
nência de leitores. O defrontar constante com a biblioteca 
desconstruída, desarrumada e encaixotada causa pavor no 
leitor porque, em busca de livros, ele volta de mãos vazias. 
As mudanças prejudicam a biblioteca, como disseram os lei-
tores. Para o frequentador da biblioteca pública, leitor sem 
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condições financeiras de comprar livros ou acompanhar as 
andanças desse espaço formal de leitura, o deslocamento 
enfraquece sentidos, desestimula buscas. Por isso, como 
afirmou a Srª Zilvanda (leitora), “a biblioteca ter saído do 
prédio dela fez com as pessoas desacostumassem de buscar 
livros lá”, já que a biblioteca “ficou na contramão” da for-
mação do leitor, de um espaço possível de acesso ao livro. 
Tanto é verdade que o Sr. José Lopes não conseguiu mais 
acompanhá-la. 

No estudo de Schapochnik (1999) sobre a Biblioteca 
Nacional, o autor apresenta as transferências pelas quais 
passou a biblioteca. A consequência disso foi que os leitores 
minguaram, a biblioteca foi esquecida e as horas vagas pas-
saram a ser destinadas a outras atividades, a outras formas 
de lazer. Melo (2007) é mais contundente ao assegurar que:

Essas andanças da biblioteca pela cidade revelam sua 
incessante busca pela organização espacial, necessária a 
qualquer prática nela exercida, quer dos leitores, quer dos 
funcionários. Ao mesmo tempo, expõem a fragilidade dos 
discursos populistas do poder sobre a criação dos espaços 
de leitura e sua incapacidade de dotá-los de políticas 
públicas consistentes de formação de leitores e também 
a tolerância dos leitores, que cansados dos lugares ade-
quados, esperam um espaço de prazer e adequação para 
suas leituras. (Melo, 2007, p. 89) 

Esse impedimento de reorganização espacial, cuja 
pretensão se vincula a discursos populistas laudatórios, 
como mostra a autora, lesam os leitores, distanciando-os da 
biblioteca. Enveredar por tal problemática exige entender a 
reação dos leitores diante das exigências de deslocamento. 
Reação impossibilitada de ser apreender por Schapochnik 
(1999), uma vez que a pesquisa desse autor envolve o tem-
po da Biblioteca Nacional no século XIX, diferentemente 
do que ocorreu em relação à Biblioteca Municipal Zeca 



323

Batista, em que a permanência em um lugar, já de antemão 
construído, foi então reivindicada pelos funcionários da 
biblioteca e pelos próprios leitores a partir de um abaixo-
assinado enviado ao prefeito. O retorno a esse local já 
construído assegurava a permanência de uma memória 
e de uma história, pois o prédio da biblioteca, por muito 
tempo ocupado pela Secretaria da Saúde, manteve-se como 
imagem, representação de um espaço ausente, mas presente:

O melhor local em que ela já esteve foi este, é o mais cen-
tral, é mais fácil de visualizar, de conhecer, todo mundo 
sabe! Quando era mais escondido, ninguém sabia onde ela 
ficava. As pessoas até ficavam em dúvida: “Tem biblioteca 
aqui?”. No meu pensar, mesmo quando a biblioteca saiu 
daqui, as pessoas associavam este lugar a ela. (Alcione 
- leitora)
Mesmo quando a biblioteca saiu daqui deste prédio havia 
a lembrança de que aqui era a biblioteca, era o prédio 
dela. Quando elas tiraram ela daqui, ninguém perguntou 
se os leitores queriam que ela mudasse. Eles simplesmente 
tiraram ela daqui. A gente pedia sempre para ela voltar. 
Eu mesmo pedi ao prefeito quando ele era ainda candidato 
para trazer a biblioteca de volta para cá, tirar tudo, tudo 
daqui e deixar só ela. (José Lopes - leitor) 
Mesmo quanto a biblioteca saiu desse prédio, todo mundo 
dizia: “lá na biblioteca”. Lá foi Secretaria da Saúde, mas 
não tem quem não se lembre da biblioteca lá, porque lá é 
a Praça Americano do Brasil. Quem vinha de fora pergun-
tava: “Lá na biblioteca?”. Nós dizíamos: “Não, lá agora é 
Secretaria da Saúde”. Teve essa mudança na cabeça das 
pessoas. Essas mudanças prejudicam a biblioteca porque 
muita gente ia lá pensando encontrar a biblioteca, e não 
a encontrava. O lugar também é importante. Na Praça 
Americano do Brasil é um lugar de estudante, é próximo 
ao terminal rodoviário, uma mãe com criança pequena 
desce do ônibus e já está na praça, vai na biblioteca, pega 
um livro e vai embora. Na Miguel João era contramão, 
inclusive não tem ônibus que passa propriamente na Mi-
guel João. Quem ia lá era quem queria mesmo, porque lá 
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era um ponto que não chamava atenção. Eu peguei muitos 
livros na Miguel João, inclusive eu sabia de cor os livros 
que eu queria. (Ana - leitora)

A biblioteca, para uma cidade, precisa acima de tudo 
ser vista, apontamento que já havia sido evidenciado pelo 
bibliotecário da Biblioteca Nacional (Schapochnik, 1999). 
A localidade central é imprescindível para isso, pois, como 
alega a Srª Alcione (leitora), a biblioteca precisa ser visuali-
zada, precisa estar em lugar que chame a atenção, necessita 
ser conhecida; as pessoas precisam falar sobre ela, saber 
onde ela está. Uma biblioteca escondida é uma biblioteca 
esquecida, daí a dúvida: “tem biblioteca aqui?”. De fato, 
ela precisa ser central, estar no “coração da cidade”, como 
rememora a Srª Ana (leitora). Quem conheceu a construção 
do moderno prédio da biblioteca, ou vivenciou seu espaço, 
continuou a lembrar-se da biblioteca ali. Ela permaneceu 
como lembrança do estabelecimento de um lugar como 
imagem de um possível encontro entre o leitor e o livro, seja 
estudante, seja mãe com filho. Estar situada em um ponto 
central da cidade, perto do terminal rodoviário, onde mãe 
e filho podem se deslocar da casa para a biblioteca e vice-
versa, fazem dela um lugar de memória porque material, 
simbólica e funcional, diria Nora (1993). A representação da 
biblioteca como local de estudo e da família, especialmente 
da mãe que se preocupa e se responsabiliza pela formação 
do filho, corrobora discursos revolucionários do Ociden-
te. Em muitas falas dos protagonistas desta pesquisa, foi 
possível perceber a ligação, como memória coletiva, entre 
biblioteca, escola e família. 

Nesse sentido, uma vez estabelecido o lugar da biblio-
teca, essa fixação se (des) enraíza. Para o leitor (des) avisado, 
não consultado e inconformado com o deslocamento desse 
espaço formal de leitura, já que ninguém perguntou a ele 
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se ele queria que a biblioteca fosse deslocada, a saída era o 
pedido, o clamor de retorno, o restabelecimento do prédio 
todinho para a biblioteca municipal, já que, como disse a 
Srª Ana (leitora), “o lugar também é importante”. A rigor, 
ir ao encontro de algo, no caso a biblioteca, e se defrontar 
com sua ausência desestimula a busca, reforça a possibili-
dade de esquecimento de um lugar, de um espaço possível 
de formação de leitores. Não sem razão...

Foi uma surpresa quando voltou para o prédio antigo. Eu 
gostei demais desse retorno porque lá é o prédio dela! E 
por que não funcionar lá? Inclusive algumas repartições 
foram aproveitadas pela prefeitura, mas o prédio é da 
biblioteca. (Ana - leitora)
Depois que voltamos para cá houve um público diversi-
ficado e melhor porque aqui é um lugar central, várias 
pessoas vêm aqui só para ler jornal, ler revista. Então 
nosso movimento nunca cai porque sempre tem alguém 
frequentando a biblioteca. Aqui é ao lado do terminal, é 
de fácil acesso para as pessoas carentes, que não têm carro, 
não têm moto, os pais deixam os filhos saírem para vir para 
a biblioteca porque não precisa ficar atravessando vias 
perigosas iguais lá na avenida Brasil. Lá nosso movimento 
caiu muito. Aqui não, aqui é de fácil acesso à população. 
(Irene - funcionária)
Quando a gente fala que a biblioteca está perto do termi-
nal, todo mundo fica feliz. Este prédio foi construído para 
a biblioteca. Quando houve a mudança da biblioteca mui-
tos leitores deixaram de ser frequentadores desse espaço, 
porque aqui é central. (Andréia - funcionária)
Eu pedi também a mudança da biblioteca porque sempre 
as pessoas estão no centro, lá é central. Aí você vai ao 
centro e dá uma passadinha lá! Na Miguel João eu ia lá 
quando as minhas filhas precisavam de alguma coisa, 
não ia com tanta frequência.  Eu sempre ficava sabendo 
quando a biblioteca ia mudar porque eu passava por lá, 
trabalhava ali perto, as meninas me falavam, via a faixa 
de mudança. É bom eles divulgarem quando mudam. 
(Exandra - leitora)
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Eu acho que eles destruíram a biblioteca. Ficar mudando a 
biblioteca prejudica. Aqui antes o espaço que ela ocupava 
era muito maior, era só biblioteca, hoje não. Hoje a biblio-
teca não ocupa o prédio todo. (Maria Aparecida - leitora) 

Se um prédio foi construído para a biblioteca, era 
lá que ela deveria funcionar, como argumentou a Srª Ana 
(leitora), embora nem todo o prédio tivesse sido por ela 
ocupado, como era anseio do Sr. José Lopes (leitor) e como 
lamenta a Srª Maria Aparecida (leitora). A biblioteca passou 
a dividir espaço com outros órgãos da prefeitura no andar 
térreo. Isso gerou insatisfação nos leitores que acompanha-
ram o seu retorno, pois revelava a ausência de retomada 
do passado. A ela fora destinados o primeiro e o segundo 
andares. No térreo, além de inúmeras galerias ocupadas 
pela prefeitura, se tem acesso às escadas que encaminham 
o leitor para adentrar a Biblioteca Municipal Zeca Batista. 
Entretanto, uma parte dela funciona no térreo – a “Seção 
Braille” Esmeralda Rodrigues, destinada a atender usuários 
com deficiência visual. 

Embora haja um ambiente pensado para o deficien-
te, o prédio da biblioteca não acolhe muitos deles, pois, 
como destaca a Srª Andréia (funcionária), uma das coisas 
que precisa ser melhorada na biblioteca é a “acessibilidade 
aos cadeirantes, quando o cadeirante quer alguma coisa 
precisamos mediar isso, mas ele é quem deveria ter acesso e 
contato com o livro que ele quer”. Se por um lado o retorno 
da biblioteca ao seu local de origem foi considerado uma 
vitória, por outro esse retorno não retoma o passado da 
biblioteca, muito menos acolhe mudanças decorrentes de 
conquistas históricas, tal qual um pensar sobre a adequação 
do prédio às necessidades dos deficientes físicos. Reclama-
ções sobre o prédio são elencadas de muitos modos. Para 
a Srª Maria Aparecida (leitora), o prédio da biblioteca foi 
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destruído, ela não é mais aconchegante e agradável como 
antes. Inúmeras são as críticas que indicam que melhorias 
precisam ser apontadas. Todavia, mesmo com problemas, a 
biblioteca foi ao encontro dos leitores, buscou estar próxima 
deles, num local central – próximo à estação rodoviária –, de 
fácil acesso; por isso o, número de leitores tem aumentado 
e também se diversificado, em função dos estabelecimentos 
comerciais:

O número de leitores tem aumentado, a procura tem sido 
cada vez maior. Essa procura tem aumentado porque a 
biblioteca agora está localizada em um local mais central, 
de fácil acesso. As pessoas vêm, dão uma passadinha aqui; 
funcionários de lojas, no horário de almoço, vêm ler jor-
nais, revistas, livros. Elas se interessam tanto que acabam 
fazendo a carteirinha de sócio. A biblioteca é importante 
culturalmente para aumentar a informação, para fazer 
pesquisa, para ampliar a leitura. (Andréia - funcionária)
O interessante neste lugar é que as pessoas quando fazem 
uma horinha do serviço, vem para cá ler. Eles vêm aqui 
conhecer a biblioteca, ler livros. (Alcione - leitora)

Passar pela biblioteca e depois se tornar um sócio des-
se espaço formal de leitura tem sido prática que diversifica 
os leitores que, ao conhecê-la, ali permanecem. A biblioteca 
deixa de ser então somente local de pesquisa, e passa a ser 
também de informação, de descanso, de lazer, de conheci-
mento. Se novos leitores ressurgem quando a biblioteca se 
fixa num lugar definido, leitores antigos e atuais, em busca 
das novidades diárias, aguardam pela sua abertura logo no 
início da manhã; é o que diz a Srª Eida (ex-funcionária), 
numa prática que permanece com o restabelecimento da 
biblioteca no prédio construído para ela:

A biblioteca sempre foi bem frequentada, principalmente 
pela manhã, com aqueles senhores que liam jornais. Antes 
de eu abrir a biblioteca, eles já estavam na porta. A bi-
blioteca contava com a experiência dessas pessoas porque 
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geralmente quem frequenta biblioteca são pessoas mais 
instruídas. Eles davam sugestões de livros, às vezes faziam 
críticas sobre eles, nós levávamos em consideração para a 
melhoria da biblioteca.

Pela fala da Srª Eida (ex-funcionária), leitores são ou-
vidos na biblioteca, suas vozes são acatadas, especialmente 
porque, para ela, quem frequenta a biblioteca, principal-
mente os senhores leitores de jornais, são pessoas instruídas, 
portanto, possuem discursos legitimados. Defrontei-me, 
nas inúmeras vezes em que estive na biblioteca, com os se-
nhores, leitores de jornais, pessoas ali respeitadas, presenças 
frequentes nesse espaço formal de leitura. Defrontei-me 
também com leitores que, ao me confundirem com fun-
cionários, indagavam-me se podiam entrar para conhecer 
a biblioteca, e realmente ali permaneciam. Nossos olhares 
em muitos momentos se cruzavam – eles desconfiados, eu 
curiosa. Geralmente, ao adentrarem esse espaço formal de 
leitura, permaneciam lá por um bom tempo, mesmo que 
alguns deles alegassem fazer uma “horinha antes de entrar 
no serviço”. 

A biblioteca tem recuperado leitores talvez pela con-
tinuação de uma história que ela ainda pretende e precisa 
escrever, mesmo com todas as dificuldades a serem supe-
radas, lacunas a serem preenchidas e resistências a serem 
vencidas. A luta de sobrevivência da biblioteca é uma luta 
que envolve leitores, mas é de responsabilidade do poder 
público. Assegurar um lugar de permanência e estabilida-
de para a biblioteca é passo inicial que deve desencadear 
ações outras que não façam dela “depósito inerte de livros” 
(Chartier, 1998, p. 123), muito menos local comemorativo 
e de exaltação. Para tanto, acervo, mobiliário, funcionários, 
tecnologia, dentre outros, necessitam ser revistos para que 
a biblioteca pública possa se tornar lugar permanente e 
habitável de fato!
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Leitura literária na sala de aula:  
construindo critérios analíticos

Micheline Madureira Lage

Margeando o assunto
Uni, duni, tê, salamê, minguê,

o sorvete colorê foi para você...

Jogo infantil1

Há tempos me perguntaram umas meni-
ninhas, numa dessas pesquisas, quantos 
diminutivos eu empregara no meu livro 
“A rua dos cataventos”. Espantadíssimo, 
disse-lhes que não sabia. Nem tentaria 
saber, porque poderiam escapar-me alguns 
na contagem. Que essas estatísticas, aliás, 
só poderiam ser feitas eficientemente com 
o auxílio de robôs. Não sei se as menini-
nhas sabiam ao certo o que era um robô. 
Mas a professora delas, que mandara fazer 
as perguntas, devia ser um deles [...].

Mário Quintana, De como não ler um 
poema

1 Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/brincadeiras-regionais/. 
Acesso em 26 de fevereiro de 2014. 
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As epígrafes acima são um bom ponto de partida 
para uma conversa sobre leitura literária na sala de aula. 
Já faz algum tempo que a questão do ensino de literatura 
vem provocando em mim algumas reflexões. A minha 
experiência como professora indicava-me que a situação 
crítica da formação de leitores literários residia nas dificul-
dades de alunos e professores em concretizarem2 as obras 
literárias. O que foi confirmado em minha dissertação de 
mestrado (Lage, 2003). Sendo assim, a leitura literária vem 
me preocupando desde a Educação Básica até o nível supe-
rior, e resultou em minha tese de doutorado (Lage, 2010) 
cujo objeto de análise foi o estudo dos direcionamentos 
do ensino de literatura nas faculdades federais de Letras 
(licenciaturas) do Estado de Minas Gerais e suas relações 
com as demandas provenientes da Educação Básica.

O que eu não sabia (por nunca ter dado aula para 
crianças) é que o problema também fazia parte do univer-
so da Educação Infantil. Foi quando a Luísa, minha filha, 
então aluna da 1ª fase do Ensino Fundamental, começou 
a trazer para casa a situação caótica que é o não-ensino da 
literatura também nesse nível. 

A citação provocativa de Mário Quintana faz-se, 
então, mais clara agora. A escola, como espaço formal 
de construção de leitores, tem muitas vezes falhado no 
propósito de formar sujeitos competentes, críticos e com 
autonomia em seus modos de ler. No que tange à leitura 
literária, tal situação é ainda mais grave. O aluno-leitor é, 
muitas vezes, controlado e direcionado em suas leituras. 

2 Quando utilizamos o termo “concretização”, referimo-nos ao conceito uti-
lizado por Iser, que o retoma de Ingarden e Vodicka. Tal expressão define 
a atividade do leitor, de preenchimento das lacunas ou vazios de um texto, 
deflagrando o processo de comunicação próprio à literatura. A este respeito 
cf. “Vocabulário crítico” (Zilberman, 1989, p. 112).
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Há uma busca pela homogeneidade, pelo senso comum. 
Quintana denuncia a automatização do ato de ler e chama 
as professoras de robôs. Nesse papel, elas são controlado-
ras das leituras e não mediadoras do processo coletivo de 
construção de sentidos.

De acordo com Silva (2010), o desgosto pela leitura 
é produzido socialmente. A interação escola/sociedade 
é indiscutível. Ambas são instituições imbricadas; desse 
modo, podemos considerar a escola como um organismo 
social. Nela interagem diversos processos sociais, em uma 
teia complexa. Apreender a escola como construção social 
é percebê-la em suas múltiplas facetas. Nesse ambiente, 
corre-se o risco de se reproduzirem as relações sociais, assim 
como a reprodução/transmissão de conhecimentos, mas, 
felizmente, pode-se também optar pela criação e transfor-
mação desses conhecimentos.

Afinal, compreender a escola como organismo social 
nos impinge grande responsabilidade: a de trabalhar para 
romper com as construções sociais que fizeram da leitura 
nesse espaço uma “lei-dura” 3, ao contrário de um processo 
de criação/re-criação e, consequentemente, uma oportuni-
dade de democratização cultural.

Neste texto, vamos relacionar leitura literária, sala 
de aula, Educação Infantil e critérios de escolhas literárias 
nesse nível de ensino. O objetivo é subsidiar o professor 
para que este potencialize a qualidade das aulas de literatura. 

É mais do que recorrente nas pesquisas no campo da 
leitura a comprovação de que as crianças muitas vezes não 
leem, não por uma questão de gosto ou de desgosto. O ponto 
nevrálgico dessa problemática encontra-se nas condições 
subjacentes à interação leitor-textos. Estas contêm inade-

3 O trocadilho “lei-dura” foi utilizado por Silva (1985, p. 15).
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quações e, em certos casos, chegam a paralisar a criança no 
seu exercício de ler. Faz-se necessário darmos um salto no 
quesito qualidade, pois do ponto de vista quantitativo a tal 
“crise da leitura” já virou lugar comum.

Escolarização da literatura: uma questão de critérios 
analíticos e de fundamentos teóricos

As escolhas literárias costumam ser arbitrárias no 
contexto da Educação Infantil – tal qual o jogo do uni, duni, 
tê, em que a sorte conta mais que qualquer critério, os livros 
infantis são escolhidos sem um embasamento teórico que 
fundamente as seleções de leitura para as crianças.

Voltando ao exemplo de minha filha, aos seis anos de 
idade Luísa veio da escola com a novidade de uma disciplina 
chamada Literarte. Logo no início do ano, quando comprei 
o caderno para esta matéria, fiquei com grande expectativa, 
pois sou uma apaixonada por literatura. Comecei a verificar 
os problemas na escolarização do texto literário4 quando 
vieram as primeiras tarefas e obras: Amanda no país das 
vitaminas, livro escrito por um médico para ensinar as 
crianças a se alimentarem bem. Atividade solicitada: preen-
chimento de uma ficha “literária” com as seguintes questões: 
nome do livro, nome do autor, nome do ilustrador, nome 
da editora, por que o livro possui este título, e se você se 
alimenta bem ou não. 

De outra feita, veio como tarefa de casa uma série de 
exercícios contemplando a letra de uma canção de cunho 
religioso, cujo conteúdo doutrinário era totalmente contrá-
rio à proposta libertária dos textos artísticos. Em seguida, o 
belo poema “Ou isto ou aquilo”, de Cecília Meireles. Porém, 

4 Para uma ampliação da questão literatura/escolarização, ler o artigo “A 
escolarização da Literatura Infantil e Juvenil”, de Magda Soares (2003).
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as questões para este texto (agora sim, literário) não eram 
muito diferentes das que foram solicitadas quando o livro 
era um paradidático5 com a temática da saúde: “Quem é 
a autora deste texto?”, “Que outro título você daria para 
ele?”, “Quantos versos tem o texto?”, “Quantas estrofes?”, 
“Copiar e ilustrar as estrofes 1, 2, 3”, “Copiar todas as pa-
lavras com acento agudo”, “Copiar todas as palavras com 
‘r’ e ‘rr’. Separe-as em sílabas”.

Observa-se que as aulas de Literarte da minha filha 
foram aulas de muitas coisas, menos de literatura, tomada 
aqui como arte da palavra. O texto literário quase sempre 
não estava presente e, quando estava, era pretexto para 
outras atividades, em nada relacionadas ao prazer estético 
e bem de acordo com o que brinca Quintana em seu po-
ema. Quando não era mote para exercícios ortográficos, 
memorização, cópias, o texto “literário” era escolhido 
a partir de um forte pressuposto pedagógico: trabalhar 
algum tema transversal.

A partir do contato com as profissionais da escola de 
minha filha, percebendo nelas uma insegurança no trato 
com o texto literário, mas demonstrando uma grande vonta-
de de aprender, tentei minimizar a problemática, apontando 
alguns caminhos. Este texto é, pois, o resultado de estudos/
pesquisas e de oficinas para atualização de professores. Elas 
nasceram a partir das discussões feitas no Grupo de Pesqui-
sa do Letramento Literário (GPELL), do qual fiz parte, na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais (FaE/UFMG). O público alvo desses cursos foram 

5 A respeito dos livros paradidáticos, assim se manifestou Paulino (2000, p. 
46): “Tal gênero, que se denomina ‘paradidático’, anula a experiência esté-
tica, trocando-a por outro tipo de interlocução escrita, que pode ser muito 
interessante para alguns professores e pedagogos, mas que afasta os jovens 
da proposta ficcional propriamente dita”. 
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essas professoras e outros docentes que, assim como elas, 
estavam se sentindo sozinhos e desamparados para desen-
volver a leitura literária de modo satisfatório na sala de aula. 

Em toda a minha trajetória acadêmica e profissional 
ficou claro que os entraves envolvendo a questão da leitu-
ra tem suas raízes na base, na formação docente. Por tal 
motivo, a pergunta norteadora nos cursos que ministrei 
para professores e na construção deste texto foi a seguinte: 
“o que, de fato, ajudaria esses profissionais a trabalharem 
literatura infantil de uma forma prazerosa, produtiva, 
consolidando-a como prática cultural?”. Cheguei à seguinte 
conclusão: em primeiro lugar, os docentes precisam ter uma 
boa fundamentação teórica advinda da Teoria Literária e 
de suas interfaces com a Pedagogia. Sem esse alicerce, o 
ensino de literatura acaba se transformando em um jogo 
de acertos e de erros. E é disso que começarei a tratar a 
partir de agora, com auxílio de renomados pesquisadores 
no campo da leitura e da literatura, bem como de conceitos 
provenientes dos Estudos Literários.

Literatura e ensino na voz de outros pesquisadores: 
colhendo conceitos importantes 

Com o intuito de diminuir o empirismo que preva-
lece quando o assunto é texto literário e sala de aula, as 
professoras Bordini e Aguiar publicaram, em 1988, a obra 
Literatura: a formação do leitor - alternativas metodológicas. 
Neste trabalho, constataram que o problema do ensino de 
literatura não está no conteúdo, mas no modo como este 
é trabalhado nas escolas. “O esvaziamento do ensino de 
Língua e Literatura se acentua pela falta de uma proposta 
metodológica que o embase.” (Bordini; Aguiar, 1988, p. 
17). E para se traçar uma metodologia – amparada pelas 
reflexões de Bordini e Aguiar − são necessários alguns co-
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nhecimentos imprescindíveis para o professor, formador 
de leitores literários. Assim, na esteira de outros pesquisa-
dores, este texto deter-se-á em conceitos fundamentais para 
o educador que lida com a leitura literária no cotidiano da 
sala de aula.

Para Francisca Nóbrega (1994), a escola contribuiu 
para o esvaziamento da leitura. Sendo a instituição respon-
sável pela alfabetização, acabou fazendo da leitura um mero 
decifrar de sinais. Mas ler não é só isso. Ler (legere) é colher, 
apanhar e recolher. É encontrar, tomar para si e guardar 
em si. Em suas palavras “ler é colher o mundo e recolhê-lo 
no íntimo de nós” (Nóbrega, 1994, p. 52).

Essa ampliação do conceito de leitura é muito rele-
vante para os professores que trabalham com as crianças. 
É importante que se perceba a criança como um horizonte 
de expectativas6, com sentimentos, modos próprios de lidar 
com o mundo, capacidade de explorar o desconhecido, e 
interesses específicos para a leitura – em seu sentido mais 
abrangente.

Outra pesquisadora interessada no ato de ler, Maria 
Helena Martins (1994), dará um conceito mais objetivo, mas 
que não deixa de se relacionar com aquele (mais poético) 
fornecido por Nóbrega. Vejamos, então, o conceito dado 
por Martins (1994, p. 30):

[Leitura é] um processo de compreensão de expressões 
formais e simbólicas, não importando por meio de que 
linguagem. Assim, o ato de ler se refere tanto a algo escri-
to quanto a outros tipos de expressão do fazer humano.

6 Para a Estética da Recepção, o leitor é um horizonte de expectativas. O sujeito 
leitor traz ao texto um sistema intersubjetivo ou estrutura de espera, um 
sistema de referência ou um esquema mental. Uma das tarefas da Estética 
da Recepção é a reconstrução desse horizonte, a fim de esclarecer o rela-
cionamento da obra com o público. Ver “Vocabulário crítico” (Zilberman, 
1989, p. 113).



338

A mesma autora irá nos mostrar que a leitura é uma 
verdadeira trama de inter-relações e que lemos em diferentes 
níveis. Compreender esses processos também é importante 
para o professor de língua/literatura. Martins vai mencionar 
três níveis de leitura: o sensorial, o emocional e o racional.

A pesquisadora nos mostra que a visão, o tato, a 
audição, o olfato e o gosto podem ser apontados como os 
referenciais mais elementares do ato de ler. A leitura senso-
rial ilustra os momentos iniciais da relação da criança com 
o mundo. Não se trata de uma leitura elaborada; é, antes, 
uma resposta imediata às exigências e ofertas que o mundo 
lhe faz. É a leitura lúdica, o gosto pelo brincar, o jogo com 
as imagens e cores, o toque dos materiais, a audição dos 
sons, o prazer pelos cheiros e pelos gostos. 

Ainda falando da trama de inter-relações que se 
estabelece no ato de ler, a autora vai explicar que a leitura 
emocional lida com os sentimentos. Essa é a leitura mais 
comum de quem diz gostar de ler, talvez a que dê maior 
prazer. E, paradoxalmente, esse tipo de leitura é pouco 
valorizado pela escola. Mas o fato é que certas pessoas, 
situações, ambientes, coisas, bem como conversas casuais, 
relatos, imagens, temas, cenas, caracteres ficcionais têm o 
poder de incitar, como num toque mágico, nossa fantasia, 
libertar nossas emoções. 

Por fim, Martins vai trazer para o conhecimento do 
leitor o nível racional de leitura. Segundo a autora, para 
muitos, só agora estaríamos no âmbito do status letrado, 
próprio da verdadeira capacidade de produzir e apreciar a 
linguagem, em especial a artística. No entanto, o que ela vai 
reiterar é que nós lemos em todos os níveis mencionados. E 
todas as fases citadas são importantes e inter-relacionadas. 
A leitura racional tem, pois, um caráter eminentemente 
reflexivo, dialético. Ao mesmo tempo em que o leitor sai 
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de si, em busca da realidade do texto lido, sua percepção 
implica uma volta à sua experiência pessoal e uma visão 
da própria história do texto, estabelecendo-se, então, um 
diálogo entre o texto, o leitor e o contexto no qual a leitura 
se realiza. Isso significa que o processo de leitura racional 
é permanentemente atualizado.

Entendendo os processos básicos do ato de ler, é ne-
cessário pensarmos esses pressupostos teóricos já citados 
em relação à prática escolar da leitura literária. Diante de 
um texto literário, que é uma produção artística, espera-se 
que o leitor (no caso específico, a criança) se sinta em inte-
ração com uma obra de arte. Essa interação vai lhe permitir 
uma vivência em todos os aspectos mencionados: no nível 
sensorial, sentindo o livro ou o texto, no nível emocional, 
mexendo com a sua imaginação, desejos, medos, admira-
ções, e no nível racional, revelando para esse pequeno leitor 
os seus primeiros interesses intelectuais.

Wolfgang Iser, em O ato da leitura (1996), vai falar das 
estratégias de leitura sublineares nos textos, e dos repertórios 
de temas e alusões familiares que eles encerram. Para ler, 
precisamos ter domínio das técnicas e convenções literárias 
adotadas por uma determinada obra; devemos ter certa 
familiaridade com seus códigos, entendendo-se por isso o 
conhecimento das regras que a governam sistematicamente, 
das maneiras pelas quais a obra expressa seus significados.

Podemos aproximar o que disse Iser com o conceito 
de letramento literário do qual fala a professora Graça 
Paulino (1998). A respeito da formação do leitor literário, 
assim ela se pronuncia:

A formação de um leitor literário significa a formação 
de um leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie 
construções e significações verbais de cunho artístico, que 
faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor tem 
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de saber usar estratégias de leitura adequadas aos textos 
literários, aceitando o pacto ficcional proposto, com reco-
nhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, inter-
textualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de 
linguagem realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, 
semânticos e situando adequadamente o texto em seu 
momento histórico de produção. (Paulino, 1998, p. 8)

Podemos inferir desta citação que o letramento, e, em 
especial, o literário, não é um processo de aquisição natural, ele 
é uma prática cultural – depende, pois, de processos constru-
tivos que levem à aprendizagem da leitura literária. A escola, 
sendo um espaço formal de aprendizagem de modos de ler, 
deve insistir no desafio de formar leitores aptos a lerem efi-
cientemente variados gêneros textuais. A literatura entra nesse 
desafio exigindo uma série de competências e habilidades, pois 
como arte ela possui múltiplos sentidos, nuances e intenções.

Portanto, levar a criança a dar seus primeiros passos ao 
encontro da literatura é estimulá-la a explorar o texto literá-
rio em seus aspectos sonoros, lendo-o em seus diversos tons 
e ritmos. Nesse caso, a leitura do adulto, mais experiente no 
trato com o texto escrito, é de suma importância. Os pequenos 
leitores apreciam a musicalidade dos poemas e das narrativas 
(contadas/cantadas/encantadas) pela melodia que ecoa dessa 
voz de quem já é “gente grande”. Mostrar a ela que o texto lite-
rário pode também brincar com a forma é outra possibilidade 
de “letrá-la”, levando em consideração as peculiaridades do 
gênero. Um exercício também interessante é perseguir com a 
criança o “desenho” da “dança” das letras no texto. 

Acredito ser ainda relevante mostrar para esses leitores 
os recursos dos escritores e dos poetas para a construção de 
seus textos: as comparações, as repetições de palavras, a cria-
ção de outras, ausentes do dicionário, mas que fazem todo o 
sentido no contexto do texto, dentre tantos outros recursos, 
sempre motivados por uma intenção expressiva que ativa 
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criativamente a linguagem. Todas essas atividades, feitas 
em conjunto na sala de aula, permitem destacar a fruição 
literária como um processo em que a função estética do texto 
é a grande tônica, diferentemente do que ocorre em nossas 
comunicações cotidianas nas quais buscamos a clareza, 
fugindo da ambiguidade e da opacidade da língua. É válido 
ainda provocar o lado inventivo da criança convidando-a a 
também brincar com palavras, assim como fazem os poetas. 

A criança e suas leituras

Bordini e Aguiar (1988), na mesma obra citada ante-
riormente, escreveram um capítulo levantando dados sobre 
as expectativas dos alunos quanto à relação literatura-escola 
e sugeriram critérios para a seleção de textos no Ensino 
Fundamental e Médio7.

Apesar de relatarem uma pesquisa que se iniciou em 
1983, no Centro de Pesquisas Literárias da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (CPL/PUCRS), e 
que durou até 1986, passados todos esses anos da publicação 
de Literatura: a formação do leitor, esta continua atual. Isso 
acontece porque tal obra não é apenas uma tentativa de 
recuperação de um longo percurso de pesquisa com várias 
etapas experimentais. Não no sentido de apenas um relato 
de experiências, mas por ser, principalmente, uma cuida-
dosa sistematização de tudo o que se pensou e comprovou, 
em um texto de caráter teórico-pedagógico, assentado em 
bases sólidas. 

As pesquisas dessas autoras, delineando um quadro 
dos interesses de leitura das crianças e dos jovens, apon-
taram que a idade do leitor influencia os seus interesses: a 
criança, o adolescente e o adulto têm preferências por textos 

7 Cf. Bordini; Aguiar, 1988, capítulo 2.
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diferentes. Sendo assim, essa variável é importante quando 
o assunto é escolha de texto literário na sala de aula. 

Baseadas em Richard Bamberger (1977), retomam 
deste autor as cinco idades de leitura, que abrangem a in-
fância e a adolescência8. Porém, como este texto enfatiza 
a questão da leitura literária para crianças, trabalharei o 
assunto sem abordar o período da adolescência, por fugir 
do tema ora proposto.

A primeira fase da criança – chamada de egocêntri-
ca – é o período em que ela demonstra a necessidade de 
estabelecer os limites entre o “eu” e o mundo. Nessa fase, 
a criança demonstra interesse por livros de gravuras, com 
muitas cores e ilustrações. Apresenta, ainda, grande fascínio 
pela musicalidade dos versos infantis.

A fase seguinte, intitulada de período da mentalidade 
mágica, é aquela em que a criança demonstra necessidades 
de resolver conflitos e adaptar-se melhor ao mundo por 
meio da fantasia. Assim, é especialmente interessada por 
livros de contos de fadas, lendas, mitos e fábulas.

Em sua terceira fase, denominada intermediária, 
próxima da pré-adolescência, a criança começa a enxergar 
o mundo como ele é, apropriando-se da realidade, sem 
romper com o estágio da fantasia, que ainda não abandonou 
de todo. Demonstra interesse por histórias que apresentam 
o mundo como ele é, porém através da percepção mágica 
de determinado personagem. Livros de enredos sensacio-
nalistas, histórias vividas por monstros, personagens que 
dão medo, e ainda histórias sentimentais chamam a atenção 
da criança nessa fase.

É importante ressaltar que as autoras chegam a traçar 
as idades prováveis dos leitores em cada fase. Neste texto, 

8 Bamberger, 1977 apud Bordini; Aguiar, 1988, p. 19-20. 
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optei por apresentar um panorama mais geral, levando em 
conta as características das crianças na contemporaneidade: 
cada vez mais argutas, curiosas, questionadoras, e, por isso 
mesmo, dificilmente passíveis de serem enquadradas em 
categorias muito rígidas. 

A ideia é mostrar que tais fases de desenvolvimento 
interferem nas escolhas literárias; sendo assim, apresentei 
características mais abrangentes da criança – sem menção 
de idades, evitando-se catalogações − de modo que o pro-
fessor possa levar essa variável em conta ao selecionar textos 
literários para suas aulas. Também é válido mencionar que 
tais fases não são estanques; ao contrário, estão constante-
mente interagindo entre si.

Avaliando uma obra literária: alguns critérios 
norteadores

Eliane Yunes (1992), em artigo intitulado “Da crítica 
e da seleção de livros para crianças e jovens”, diz o seguinte:

A discussão é antiga: não basta ser professor ou lidar com 
crianças para saber o que é bom em literatura infantil. É 
preciso ser leitor, acompanhar a produção, conhecer, de 
fato, a concisão infantil e ter alguma informação básica 
sobre a própria literatura, com as especificidades relativas 
àquele leitor. (Yunes, 1992, p. 39)

Exatamente o que foi defendido até aqui, chamando 
a atenção para a importância do professor também ser um 
leitor de livros de literatura infantil, inclusive para conhecer 
o que está sendo lançado, refletir sobre a linguagem própria 
da literatura e, em particular, da literatura infantil, bem 
como a respeito das especificidades da criança leitora. 

Em seguida, a autora vai tratar da complexa tarefa 
de ser um leitor crítico ao proceder à seleção de livros para 
crianças. Segundo Yunes (1992, p. 42-43),



344

[...] com um olho o leitor crítico abre a guarda da recep-
ção e lê ansiosamente, sem estabelecer juízos, quase como 
a criança que mergulha na história. Com o outro olho o 
crítico perscruta o como e o porquê esta obra seduz ou 
ainda o que é fonte de prazer para os pequenos leitores. 
É fundamental, pois, ler com coração e mente: partir do 
emocional e sensível da leitura para uma análise crítica 
do livro.9

Mas quais os critérios de seleção? Pergunta Yunes, 
destacando que nem todo bom livro será um clássico e 
nem sempre obras que são boas em épocas determinadas 
estão presentes em listas de recomendações. As listas às 
vezes orientam vendas ao invés de leitores, pois os critérios 
econômicos têm grande peso para as editoras.

Apesar da intrincada rede envolvendo critérios de 
seleção de livros para crianças, a autora afirma que é possí-
vel encontrar certas coisas que estão sempre presentes nos 
bons livros, ainda que de formas diversas. Partindo, então, 
da qualidade literária, ela elenca os critérios que a Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)10 utilizou no 
período em que a referida professora esteve exercendo o pa-
pel de Supervisora do Centro de Documentação e Pesquisa 
desta Fundação. Abaixo, de forma adaptada, os estudos de 
Yunes, rearranjados em formato de quadro, que considerei 
mais eficaz como subsídio para a prática dos professores.

9 Neste trabalho abordo o próprio professor em seu papel de leitor crítico. 
Não estou tratando aqui do crítico especializado.

10 A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) foi criada em 1968. 
É a seção brasileira do Internacional Board on Books for Young People 
(IBBY), e se apresenta como uma instituição de direito privado, de utilidade 
pública federal e estadual, de caráter técnico-educacional e cultural, sem fins 
lucrativos, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. Sua missão é promover 
a leitura e divulgar o livro de qualidade para crianças e jovens, por meio de 
bibliotecas escolares, públicas e comunitárias. Informações disponíveis em: 
http://www.fnlij.org.br/principal.asp. Acesso em 26 de fevereiro de 2014.
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Quadro 1 - Roteiro de seleção de livros literários direcionados às crianças11

Roteiro de seleção 
de livros infantis por 

categorias11
Escolhas viáveis / o professor deve considerar: 

POESIA

- Obras capazes de tocar a sensibilidade do leitor, seja pela ex-
pressão das emoções, pela riqueza de imagens ou pelo caráter 
lúdico;
- Poemas com uma linguagem sugestiva, em que a combinação 
ou o jogo das palavras criem associações novas, reveladoras de 
novas percepções;
- As que possuam ritmos, sonoridades e musicalidade na 
linguagem;
- Aqueles com bom manejo da rima e da versificação, no caso 
da poesia rimada;
- As que explorem com originalidade figuras literárias: ima-
gens, metáforas, comparações e outras.

PROSA

- Histórias ou narrativas emocionantes e divertidas;
- As inovadoras no tratamento do tema;
- Aquelas com uma criação adequada de personagens que evo-
luam através do desenvolvimento da obra, sejam eles humanos, 
animais, objetos ou seres fantásticos;
- Aquelas com uma visão coerente do mundo em que se mo-
vam os personagens reais ou fantásticos;
- Histórias com um manejo hábil das sequências temporais e de 
diversos elementos de ação, surpresa e humor que mantenham 
a tensão no narrado;
- Histórias que surpreendam o leitor, mesmo em se tratando de 
temas já conhecidos e explorados.

TRADUÇÃO

- As que se fazem diretamente de obras originais;
- As que possuam adequação ao vocabulário e à sintaxe do 
português;
- As que apresentem linguagem fluida, permitindo uma com-
preensão global do que se lê;
- As que permitem perceber a diversidade cultural dos povos;
- Aquelas que conservam o sentido da obra original;

11 O Prêmio FNLIJ no ano corrente, 2014, está em sua 40ª seleção anual. Teve 
sua primeira versão em 1975, com a instituição do prêmio O Melhor para 
a Criança, concedido ao melhor livro infantil publicado em língua portu-
guesa, no Brasil, no ano anterior. A premiação é dividida por categorias. Foi 
baseada nas categorias da FNLIJ que a pesquisadora Eliane Yunes escreveu 
seu artigo. Hoje, a FNLIJ ampliou tais categorias, com o Livro Brinquedo e 
o Reconto, que não existiam à época. Informações disponíveis em: http://
www.fnlij.org.br/principal.asp. Acesso em 26 de fevereiro de 2014.
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TRADUÇÃO

- Aquelas em cuja capa ou folha de rosto se anuncie tratar-se de 
uma adaptação, com inclusão de um prólogo em que o adapta-
dor explique os princípios e métodos de seu trabalho;
- Obras da tradição oral ou clássicos de outras culturas, aos 
quais o acesso para nossas crianças e jovens nem sempre é 
facilitado.

LIVRO DE  
IMAGENS

- Aqueles que reúnem originalidade na ilustração; quer na 
técnica, quer no acabamento;
- Os que dispensem qualquer explicação, sendo a imagem 
suficiente para expressar a história;
- OBSERVAÇÃO: Não condicionar a seleção a ilustrações 
coloridas.

HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS

- Aquelas com ilustrações e roteiros originais;
- Aquelas em que exista harmonia entre texto e imagem;
- Aquelas que valorizem aspectos particulares desta linguagem 
(as histórias em quadrinhos têm uma linguagem híbrida que 
associa aspectos pictóricos à linguagem verbal).

Fonte: Elaboração da autora baseada nos estudos de Yunes (1992).

Merece destaque o fato de que cada um desses qua-
dros menores exige outra análise atenta do professor. Nem 
sempre é fácil perceber com grande distinção as categorias: 
“poesia”, “prosa”, “quadrinhos” porque, como salienta 
Todorov (1980), cada tipo de discurso habitualmente 
qualificado de literário terá “parentes” não-literários que 
lhe serão mais próximos do que qualquer outro tipo de 
discurso literário. 

Além disso, na contemporaneidade, em que a lin-
guagem, no seu uso social, abarca múltiplas realizações, 
com um intenso intercâmbio entre as diversas modalida-
des artísticas, nem todos os textos literários “cabem” nas 
categorias descritas no quadro anterior. Pode-se ter uma 
prosa poética, ou uma poesia de cunho narrativo, ou uma 
história em quadrinhos com um misto de linguagens, en-
volvendo inúmeros recursos provenientes de outras áreas. 
Enfim, é importante que o professor não exija das crianças 
a identificação dessas categorias, mas que tenha para si uma 
definição assentada em uma linha analítica flexível.
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Em relação à qualidade literária e ao projeto gráfico-
editorial como um todo, a autora também fornece algumas 
orientações que passaremos a tratar, sinteticamente, no 
quadro 2:

Quadro 2 - Recomendações quanto à linguagem e ao projeto editorial

Recomendações 
gerais Em qualquer categoria, sugere-se atenção:

Com relação à 
qualidade literária 
e interação leitor-

texto

Aspectos conteudísticos - estar atento:
- À singularidade, riqueza e força expressiva da linguagem;
- Ao uso adequado da língua vernácula;
- Aos regionalismos, que deverão ser entendidos no contexto;
- À pluralidade de vozes - as diferentes vozes sociais, diferentes 
visões de mundo, diferentes modos de ser, agir, falar, relacionar-se 
com os outros no texto; 
- À plurissignificação do texto – uma das marcas fundamentais 
do texto literário;
- À qualidade de interação do leitor com o texto. 

Com relação à qua-
lidade do projeto 
gráfico-editorial e 

das ilustrações

Aspectos de âmbito formal - exigir:
- Boa diagramação, que não superponha texto e imagem e ocupe 
harmoniosamente o espaço da folha;
- Livros bem concebidos do ponto de vista da produção técnica: 
com indicação bibliográfica, páginas numeradas, etc;
- Aqueles com capa atrativa (seja rústica) ou elaborada, em bran-
co e preto ou em cores, que remeta ao conteúdo do livro;
- Aqueles com formato e diagramação que facilite o manuseio por 
parte da criança;
- Aqueles com tipos legíveis, tanto pelo desenho das letras, como 
pelos tamanhos;
- Livros bem encadernados, preferencialmente costurados ou 
grampeados, que possam ser manuseados sem soltar as folhas;
- Livros com um bom papel, que permita apreciar as ilustrações 
(sobretudo no caso de livros com ilustrações coloridas) e que 
evite as sombras no outro lado da página.
Quanto à ilustração:
- Valorizar aquelas que forem expressivas, originais, atrativas e 
lúdicas;
- As que se enlacem com elementos do texto e transmitam o clima 
e o sentido da obra sem retratar mecanicamente o texto;
- Aquelas que expressem a destreza e o domínio que o ilustra-
dor possui, independentemente da técnica utilizada (aquarela, 
creiom, lápis, colagem, grafite, guache, etc.) ou do estilo realista, 
fantástico ou caricaturesco;
- Aquelas em branco e preto ou em cores, mas realizadas com o 
sentido estético exigido pela obra;
- As que tenham personagens expressivas, de características parti-
culares e diferenciadoras, descartando preconceitos;
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Com relação à qua-
lidade do projeto 
gráfico-editorial e 

das ilustrações

- As que mantenham a coerência de cada personagem nas dife-
rentes ocasiões ou episódios;
- Aquelas em que as imagens apresentam uma sequência coerente 
com a proposta da narrativa;
- As que deleitem os leitores e lhes permitam ampliar e enriquecer 
sua imaginação.

Fonte: Elaboração da autora baseada nos estudos de Yunes (1992).

Respondendo a cada item explicitado anteriormente 
nos quadros, é possível chegar a uma conclusão quanto 
à qualidade literária e gráfica do livro, tendo em vista as 
peculiaridades da criança-leitora.

É importante dizer que, com os avanços da Teoria da 
Literatura, deve-se levar em conta, sobretudo, a interação 
com o leitor, ou seja, cada item elencado anteriormente deve 
ser analisado tendo em vista as especificidades da criança 
leitora. Quanto à qualidade dessa interação, o professor deve 
perguntar-se: a obra propicia uma experiência significativa de 
leitura autônoma ou mediada, no contexto da sala de aula? 
Apresenta uma proposta que propicia uma interação lúdica 
com a linguagem? Evita conduzir explicitamente a opinião 
ou o comportamento da criança? Mobiliza o leitor para 
estabelecer relações com outros textos na leitura? Contribui 
para o desenvolvimento de um olhar estético? Leva a criança 
a refletir sobre a realidade, sobre si mesma e sobre o outro?

A cuidadosa observância de todos os critérios já men-
cionados ajuda o professor a pensar se na obra em questão 
há a predominância da intenção estética, caracterizando-a 
como uma produção artística, ou se a obra possui outra 
natureza (didática, doutrinária, religiosa, por exemplo).

Um ponto final e algumas reticências para se atingir 
outras margens 

O professor que vai trabalhar com ensino de litera-
tura precisa ter claro: um conceito de leitura associado ao 
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conceito de letramento, um conceito de literatura (mesmo 
que provisório)12, e o conhecimento de algumas variáveis 
e critérios que envolvam escolhas literárias.

Porém, deixei para reforçar ao final deste texto o mais 
importante nisso tudo que foi dito: a criança. Quem é ela? 
De onde vem? O que ela já sabe? Do que gosta? Quem são 
seus pais? Como é seu lar/sua família? Para além de toda 
a teoria, lá está ela: a criança leitora e suas necessidades. 
Afinal, a sala de aula é um micro-organismo dentro de um 
macro: a escola. Esta, por sua vez, é um organismo social, 
pois está imbricada em uma estrutura ainda mais ampla, 
a sociedade. 

Sanfelice (2002) reitera a importância de o professor 
pensar a sala de aula para além de um espaço onde, prio-
ritariamente, exerce seu trabalho docente. Este lugar não 
é um casulo hermético desvinculado do todo social e das 
suas contradições.

Para o autor, sem negar ou excluir outras iniciativas 
educativas fora do espaço da sala de aula, é preciso con-
siderar que ela ainda é o caminho – não exclusivo, mas 
preponderante – para que se tenha acesso à cultura formal, 
codificada, aos conhecimentos de conteúdos específicos 
necessários direta ou indiretamente às atividades profissio-
nais. Sendo assim, como docentes, somos também agentes 
sociais, e nossa maneira de intervir no real é construindo 
o pedagógico concreto da sala de aula onde atuamos. O 
pedagógico concreto que realizamos, por sua vez, não 

12 Lajolo (1995, p. 24-25, grifo da autora), ao fazer uma reflexão acerca dos 
critérios do que é ou não literário, afirma: “O que é literatura? é uma pergunta 
que tem várias respostas. E não se trata de respostas que, paulatinamente, 
vão se aproximando cada vez mais de uma grande verdade, da verdade ver-
dadeira. Não é nada disso. Não existe uma única resposta correta, porque 
cada tempo, cada grupo social tem sua resposta, sua definição para literatura”.
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sendo individual, mas social, é o meio pelo qual atuamos 
na formação de outros agentes sociais.

Dessa forma, pensar literatura e ensino é pensar 
também este espaço complexo. Sem um diagnóstico do 
horizonte da sala de aula e do que está para além de suas 
margens (como é a criança no seu dia a dia), corre-se o 
risco de fracassar no objetivo de formar leitores literários.

Os critérios de escolha de textos literários não po-
dem ser puramente imanentes, ou seja, não devem partir 
apenas dos textos. Os critérios adotados devem levar em 
conta, sobretudo, a criança. A escolha não parte somente 
do professor, é feita juntamente com os pequenos leitores, 
levando-os a refletirem desde cedo a respeito de seus pró-
prios motivos de leitura, libertando-os de uma pedagogia 
que aplica textos de forma ingênua e irrefletida. Esse é o 
ponto final dessa nossa conversa.

Quanto às reticências, devo dizer que o trabalho com 
textos literários nunca fica concluído. Terminando uma 
etapa, chega-se a outra; escolhendo-se um livro, parte-se 
para outro; satisfaz-se o leitor aqui, dá-se uma sacudida 
acolá; faz-se uma descoberta no texto de um modo, depois 
se percebe novos pontos de vista. Afinal, o que mais é a arte 
senão um misto de prazer, provocação, incômodo, beleza 
e mistério?
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O bibliotecário além das margens no processo de 
letramento informacional 

Andréa Pereira dos Santos

Introdução

Pictogramas, escrita mnemônica, escrita cuneiforme, 
escrita ideográfica (hieróglifos), escrita fonética, invenção 
do alfabeto. Essa linha de desenvolvimento das formas de 
escrita se deu de forma muito lenta. Da escrita cuneiforme 
até a invenção do alfabeto pela civilização egeia, no século 
VI a.C., passaram-se cerca de 4 mil anos (Martins, 2001). 

A informação, desde os tempos pré-históricos, sempre 
foi o ponto de aproximação entre o saber ou prática cons-
tituída e os indivíduos. De tempos em tempos a forma de 
transmissão do conhecimento/informação aprimorava-se 
até chegar ao que conhecemos hoje.

A partir da consolidação da escrita, foram se aper-
feiçoando os suportes empregados. Pedra, ouro, argila, 
chumbo e bronze são alguns dos suportes utilizados nas 
sociedades antigas. Posteriormente, surgem os pergami-
nhos (feitos de pele de animais) e o papiro (uma planta de 
fibra resistente), mais maleável (Martins, 2001). Depois, 
há o surgimento da imprensa de Gutenberg, por volta do 
ano 1450. Foi uma grande conquista no que diz respeito à 
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difusão e posterior barateamento da informação, uma vez 
que esta poderia ser difundida com maior rapidez, pois 
não dependia mais da lentidão da reprodução feita pelos 
copistas na Idade Média.

A primeira explosão informacional se inicia com a 
difusão dos jornais impressos, no século XVIII, e com a 
criação das revistas científicas, que potencializaram, ainda 
mais, a divulgação do conhecimento científico. 

As formas ou suportes posteriores de transmissão da 
informação, tais como o rádio, cinema, televisão e internet, 
aceleraram e mudaram os modos de relação entre os indi-
víduos e o acesso ao conteúdo informacional. Convive-se, 
atualmente, com uma diversidade muito grande de fontes 
e informações disponíveis às pessoas.

No meio de um oceano de informações, como encon-
trar, acessar e utilizar as informações de que os indivíduos 
necessitam? A sociedade está preparada para usar as tecno-
logias de acesso à informação? Qual o papel do bibliotecá-
rio? Seria a capacitação de usuários hábeis na busca e uso da 
informação? Que metodologias poderiam ser aplicadas no 
atual e complexo contexto social e educacional no sentido 
de estimular o letramento informacional de toda a comu-
nidade escolar (estudantes, professores e pais)?

Este texto busca dar um direcionamento a essas 
questões a partir de uma reflexão baseada no conceito de 
letramento informacional. As reflexões aqui apresentadas 
estão organizadas em torno da função do bibliotecário na 
biblioteca pública, escolar e universitária.

O lugar das bibliotecas

No início dos anos 2000, havia o incessante questio-
namento do papel da biblioteca e do bibliotecário, princi-
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palmente no novo contexto de informação “fácil”, “rápida” 
e “disponível” ofertada pelos motores de busca de então. 
Parecia que o surgimento e a “democratização” da internet 
seria a solução para as pesquisas científicas, escolares e 
informação geral do público. 

Assim, foram ampliados os motores de busca, outras 
ferramentas como o Google ganharam ascensão, e milhares 
de revistas científicas são disponibilizadas na rede. Além de 
todo esse material escrito, há imagens, vídeos e sons. Tudo 
disponível na “rede das redes”.

Se antes os alunos do ensino básico precisavam ma-
nusear aquelas grandes enciclopédias, hoje basta colocar 
termos de busca no Google e a informação está lá, dispo-
nível, pronta para sofrer o “control C” e o “control V”, ou 
seja, não é mais necessário copiar à mão. A informação 
é diretamente adicionada no editor de texto, impressa e 
entregue ao professor.

Com o aparecimento das lan houses, os estudantes 
que antes frequentavam as bibliotecas públicas − pois as 
bibliotecas escolares, na maioria das escolas, não existem ou 
são precárias − trocaram as bibliotecas e suas enciclopédias 
pela informação rápida e fácil disponibilizada na internet. 
As pesquisas agora saem por encomenda. É cada vez maior 
o número de informações disponíveis na internet. Cada 
busca equivale a uma centena de textos, imagens e sons, e 
torna-se mais e mais complicado selecionar o que realmente 
pode ser considerado como resposta a uma questão posta 
por um determinado sujeito.

As bibliotecas escolares deveriam ser espaço de cria-
ção de competências para o uso mais proveitoso da internet. 
Nas bibliotecas escolares, é necessário uma variedade de 
livros literários, didáticos, paradidáticos e de cultura geral 
para o desenvolvimento das práticas de leitura. Entretanto, 
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não bastam somente livros. É preciso também computado-
res com acesso à internet, vídeos, mapas e o profissional 
bibliotecário para organizar toda essa informação e con-
tribuir para a educação e a formação de leitores e jovens 
pesquisadores competentes.

A grande vitória é a Lei n° 12.244 de 2010, sancio-
nada pelo Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva a, que 
universaliza as bibliotecas nas escolas públicas e privadas. 
Na referida Lei, todas as instituições escolares têm um 
prazo de dez anos, a partir de 2010, para se adequarem. A 
principal vantagem da Lei é não só exigir a existência das 
bibliotecas nas escolas, mas também de bibliotecários. Esses 
profissionais, unidos aos professores e a toda a equipe es-
colar, contribuirão para melhorar a qualidade da educação 
das crianças e jovens brasileiros.

Agora outra questão se coloca: e as bibliotecas públi-
cas? Que uso fazemos dessas instituições? As bibliotecas 
públicas são lugares essenciais na metrópole. Sua função 
é a de abrigar conhecimentos que possam contribuir não 
só para o lazer, mas para o dia a dia da população. Ela 
teria de ser um espaço coletivo onde o cidadão pudesse 
ter acesso às diversas informações de utilidade pública 
(leis, estatutos, informações sobre saúde pública) além 
de cursos, palestras, vídeos, jornais, revistas e acesso 
orientado à internet. A realidade nos mostra, no entanto, 
uma escassez de bibliotecas públicas para o atendimento 
da sociedade. Além disso, é preciso políticas públicas 
avançadas nesse campo.

Como ação governamental de apoio à leitura, temos 
o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), criado em 
2006 pelo Governo Federal, e que traz como eixos: demo-
cratização do acesso ao livro, fomento à leitura e formação 
de mediadores de leitura, valorização institucional da leitura 
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e incremento ao seu valor simbólico e desenvolvimento da 
economia do livro. 

O PNLL procura ser abrangente e busca contribuir 
para a difusão da leitura e ampliação de práticas de leitura 
em diversas instâncias. É um plano que tem se articulado 
com Estados e Municípios por meio da criação dos respec-
tivos Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL) e do Plano 
Municipal do Livro e Leitura (PMLL). 

Além desses planos, em âmbito nacional, temos tam-
bém o Plano Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Uma 
das maiores contribuições desse plano é o envio de um 
acervo de livros para as escolas da rede pública de ensino, 
sejam elas municipais, estaduais ou federais.

Essas políticas são importantes; entretanto, é preciso 
que a sociedade também perceba a importância das bi-
bliotecas para o desenvolvimento da leitura de forma que 
esta possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
do cidadão em todos os sentidos: cultural, educacional e 
econômico. A sociedade deve cobrar a criação desses es-
paços na escola e fora dela. Para que isso ocorra, é preciso 
começar essa prática nas escolas e incentivar as práticas de 
leitura na família.

A biblioteca universitária, diferentemente da biblio-
teca escolar e da biblioteca pública, existe em praticamente 
todas as instituições de nível superior, pois os cursos de 
graduação só podem funcionar se houver bibliotecas com 
bibliotecários. Mas nossa experiência mostra-nos que 
a falta da cultura de acesso a bibliotecas escolares e/ou 
públicas durante o Ensino Básico e Médio interfere no 
ser ou não ser um usuário de bibliotecas universitárias. 
Sendo assim, o ideal seria a cobrança desses espaços, pri-
meiramente, na escola.
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Públicos e uso das bibliotecas

Teoricamente, as bibliotecas, sejam elas escolares, 
públicas ou universitárias, priorizam o atendimento ao 
seu público de referência. Isso não quer dizer que públicos 
diferentes não sejam e não possam ser atendidos. Geral-
mente, todas as bibliotecas são abertas à consulta local para 
qualquer usuário.  

O bibliotecário como mediador do processo de letra-
mento informacional deve ter em mente o tipo do público 
que atenderá. Milanesi (2002) estabelece um perfil dos 
diferentes públicos usuários das bibliotecas. Tomando-o 
como referência, construímos um quadro diferenciado para 
cada um dos grupos, estabelecendo as características, perfil 
e necessidades de informação.

Quadro 1: Perfil dos usuários da biblioteca escolar, biblioteca pública e universitária

PÚBLICO PERFIL

Crianças

	Público complexo – exige atenção e assistência individual, 
entretanto é um público fácil de estimular o gosto pela lei-
tura

	Para esse público a biblioteca deve ser um espaço lúdico
	Acervo deve ser atrativo
	O atendimento deve ser além do mero escolar
	O acervo deve possibilitar o exercício da arte e do intelecto
	A pesquisa deve ir além da enciclopédia ou da busca sim-

ples em sites de pesquisa
	Ao lado do acervo, outras ações lúdicas e culturais devem 

ser implantadas
	Deve-se ter mais intermediação e menos técnica na hora de 

lidar com as crianças
	Acesso mediado a internet

Estudantes

	Adolescência – deve ser acentuado o incentivo à leitura e à 
pesquisa

	Fase difícil – conflitos e resistência a executar tarefas
	O acervo para adolescentes é menos atrativo. Deve-se tra-

balhar em acervos de acordo com o gosto e o perfil
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Estudantes

	Acervo juvenil – ir além do infantil sem ser incompreensí-
vel

	Deve-se trabalhar com diversos acervos multimídia 
	Ir além da leitura convencional
	Não pensar que internet, cinema e televisão possam dimi-

nuir o gosto pela leitura

Universitários

	Prioridade dada ao discurso do professor
	Parte-se do pressuposto que universitários sabem pesquisar
	O foco deve ir além da bibliografia básica dos cursos
	Bibliotecário deve estar bem preparado para pesquisa em 

grandes bases de dados 
	É necessário conhecer os campos de atuação da universida-

de
	Criar um mapa de fontes de informação segura que podem 

atender a este público usuário

Cidadão

	O tipo de informação necessária não é tão evidente
	O bibliotecário deve indicar o tipo de informação que possa 

contribuir para o esclarecimento do cidadão
	Deve-se estabelecer o perfil do público potencial
	Muitas vezes a informação deverá ser traduzida para uma 

linguagem mais simples
	Deve-se criar necessidades
	Ouvir o público é bastante importante
	Conhecer a história, tradições e valores do local onde a bi-

blioteca está inserida
	O acervo deve ser motivante e heterogêneo
	O acervo deve ir além do impresso: é importante filmes, 

exposições, palestras
	Acesso a internet e a jornais diários

Fonte: Quadro criado pela autora a partir de Milanesi (2002)

Como se percebe no quadro, o público a ser aten-
dido nos diferentes tipos de bibliotecas é bem variado. O 
processo de letramento informacional, em cada uma das 
instituições, deve considerar esse perfil. Nem sempre um 
mesmo modelo ou processo irá funcionar nos diferentes 
casos. O próprio perfil do bibliotecário é delineado a partir 
do tipo de instituição em que trabalha.
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O público da biblioteca pública é o mais complexo, 
pois é bastante diverso e heterogêneo. Para completar esse 
quadro, ela ainda carrega a função de biblioteca escolar, 
por falta desta última no ambiente educacional. Da mesma 
forma, muitas vezes vemos bibliotecas universitárias aten-
dendo também públicos provenientes das escolas.

Em relação à biblioteca escolar e aos mediadores, é 
necessário que haja políticas públicas avançadas para que 
ambas (bibliotecas escolar e pública) possam atender de 
forma satisfatória o tipo de leitor a que se destinam.

Letramento informacional: conceitos e definições

O atual contexto social nos coloca, diariamente, diante 
de questões desafiadoras que exigem respostas e posiciona-
mentos. Uma destas questões se relaciona à busca, ao acesso 
e ao uso competentes de diferentes tipos de informação 
que nos possibilitem gerar respostas. O uso de informações 
competentes, por sua vez, fortalecerá conhecimentos já 
produzidos ou a produção de novos conhecimentos. Assim, 
a geração de conhecimentos passa, necessariamente, pelo 
acesso e uso de informações de qualidade. Nesse contexto, 
as pessoas necessitam de letramento informacional.

Segundo a Associação Americana de Bibliotecários 
Escolares (AASL, 2000), o termo letramento informacional 
designa habilidades individuais relativas ao reconheci-
mento da necessidade, localização, avaliação e uso efetivo 
da informação. Esse uso efetivo significa a transformação 
da informação em novos conhecimentos, que socialmente 
possam contribuir para a formação política e cultural dos 
indivíduos.

O uso competente da informação é principalmente 
importante no atual contexto de rápidas mudanças tecno-
lógicas e de grande fluxo da informação (AASL, 2000). O 
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letramento informacional, e todo o conjunto de habilida-
des que ele implica, é primordial para qualquer indivíduo, 
independente da sua escolaridade e classe social.

Letramento informacional no Brasil

O movimento do letramento informacional des-
pontou no Brasil por meio de pesquisas de bibliotecários 
brasileiros para estudos de usuários (Melo; Araújo, 2007). 
Tais pesquisas ganharam maior visibilidade nos anos 2000, 
a partir de publicações do Grupo de Estudos em Biblioteca 
Escolar da Escola de Ciência da Informação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (GEBE-ECI/UFMG), sobretudo 
pela professora Bernadete Campello. Não há consenso entre 
os autores sobre a tradução do termo no Brasil. Inicialmen-
te traduzido para competência informacional, no ano de 
2002, por Campello (2003), o termo teve ampla aceitação 
entre os pesquisadores brasileiros, que o utilizaram em seus 
estudos. No entanto, a própria Campello (2009), ao refletir 
em suas pesquisas, chegou a uma definição segundo a qual, 
de acordo com a pesquisadora, o termo mais adequado ao 
contexto da educação é o letramento informacional.

A ideia foi desenvolvida com base na teoria do letra-
mento, proveniente da área da Educação e desenvolvida por 
Magda Soares. Nessa concepção, ser letrado é muito mais do 
que saber ler e escrever, é formar uma visão ampla e aberta 
do mundo, ter capacidade de crítica e interpretação, enten-
dendo a leitura como prática social. Gasque (2012) também 
utiliza o termo em sua pesquisa, trazendo em seu recente 
livro um arcabouço teórico e conceitual sobre o tema. 

O conceito de letramento informacional tem sido 
muito bem contextualizado no universo educacional, no 
qual se reconhece, por exemplo, que um estudante é ca-
paz de formar uma visão mais ampla e crítica do mundo 
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a partir da busca e do uso da informação. A importância 
dos estudos de letramento informacional são evidentes, 
principalmente no contexto da biblioteca escolar, pois se 
considera as bibliotecas e bibliotecários escolares funda-
mentais para o incentivo do hábito de leitura e ensino da 
prática da pesquisa.

Embora haja também grande discussão e trabalhos 
abordando o letramento informacional na biblioteca uni-
versitária, são poucos os que fazem essa abordagem na 
biblioteca pública. Dessa forma, é importante que essa re-
flexão seja feita nesses três tipos de biblioteca, contribuindo 
para uma discussão a respeito do papel do bibliotecário na 
contemporaneidade. 

Letramento e leitura

A leitura é parte fundamental do processo de letra-
mento informacional. É por meio das práticas de leitura 
que os indivíduos aumentam sua capacidade de reflexão e 
de entendimento daquilo que está a sua volta.

Muito se questiona as práticas de leitura atuais devido 
à quantidade de informações e mídias existentes hoje em 
dia. A todo o momento, e em todos os lugares, a leitura está 
presente: nas placas indicativas, nos supermercados, bancos, 
outdoors e assim por diante. O indivíduo analfabeto passa 
por grandes dificuldades, uma vez que quase tudo que se 
pensa ou se faz depende do saber ler.

Com o advento de várias tecnologias modernas, o 
indivíduo necessita de um mínimo de leitura para saber 
operar as máquinas, os frutos dessa nova era. É preciso 
também saber utilizar a diversidade de autoatendimentos, 
principalmente os disponíveis nos bancos. E, para usar esses 
equipamentos, é preciso saber ler e compreender o que é 
indicado pelos sistemas.
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Mas o que é ler? Segundo Paulo Freire (1982), a lei-
tura de mundo antecede a leitura da palavra escrita. Assim, 
entende-se a leitura como um processo social e cultural 
adquirido antes mesmo do processo de alfabetização, uma 
vez que esse mundo nos é apresentado pela família e por 
nosso grupo social. Só depois, na escola, aprendemos a 
decifrar os códigos linguísticos.

Para a sociologia das práticas culturais, a leitura é uma 
arte de fazer que se herda mais do que se aprende. 
E por essa razão, ela tem mais frequentemente valor 
de sintoma de enraizamento nos grupos sociais que 
praticam as formas dominantes da cultura do que 
valor de instrumento da mobilidade cultural em di-
reção a esses mesmos grupos. (Hébrard, 2001, p. 37)

Ler envolve o processo de reflexão e compreensão do 
mundo. Em nossa contemporaneidade, esse processo está 
envolto por uma série de mídias e imagens. É necessário ler 
esse todo para que se possa compreender a parte. Assim, 
ler envolve um conjunto de relações complexas, nas quais 
seria possível a interligação dos saberes tão necessária, como 
postulado por Morin (1990) em Os sete saberes necessários 
à educação. Segundo esse autor, é preciso criar uma relação 
entre as diversas áreas de forma que elas possam ser esta-
belecidas como um conhecimento universal. Esses saberes 
estão interligados, mas o modo como esse aprendizado tem 
sido “transmitido” aos estudantes mostra disciplinas inde-
pendentes, que não interagem, não se ligam ou conectam 
umas com as outras. 

Para Fischer (2006, p. 11), “o ato de ler é variável, 
não absoluto”. Isso quer dizer que a interpretação de cada 
indivíduo depende de seu arquivo cultural e da sua capa-
cidade de estabelecer relação com outras leituras. E essa 
relação com outras leituras, logicamente, só será possível 
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se ele já trouxer consigo práticas anteriores. De maneira 
semelhante a Fischer, Chartier (2001, p. 78) considera que 
“uma história do ler afirmará [...] que as significações dos 
textos, quaisquer que sejam, são constituídas, diferencial-
mente, pelas leituras que se apoderam deles”. Assim, para 
esse autor, o significado de cada leitura depende do leitor 
que dela se apodera.  

Martins (2004) afirma, por sua vez, que “a leitura 
acontece quando: começamos a organizar os conhecimentos 
adquiridos e a estabelecer relações entre as experiências e a 
tentar resolver os problemas que nos apresentam” (Martins, 
2004, p. 17). Entendemos que, para a autora, a leitura, nessa 
concepção, é aquela que estabelece algum sentido.

É importante, nesse contexto, demonstrar a apro-
ximação entre o conceito de letramento informacional e 
educação. Para Soares (2002, p. 144), “letramento são as 
práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas 
práticas são postas em ação, bem como as consequências 
delas sobre a sociedade”. Portanto, o indivíduo letrado é 
aquele capaz de agir, transformar uma sociedade.

O conceito de letramento, na esteira dos estudos da 
Teoria da Educação e da Alfabetização, está diretamente 
ligado à definição de letramento informacional, indicando 
a necessidade latente de aproximação das Ciências da In-
formação com a Educação.

Assim, podemos compreender que a leitura é o prin-
cipal meio de acesso ao processo de letramento informacio-
nal. A leitura é o primeiro passo, pois sem ela não será pos-
sível dar os passos que possibilitarão ao indivíduo perceber 
a informação necessária, onde buscá-la, como selecioná-la 
e como transformá-la em um novo conhecimento.
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Letramento informacional e o papel do bibliotecário

A educação é o principal pilar de sustentação de uma 
sociedade. É por meio da educação emancipadora (Adorno, 
2001) que uma sociedade aprende a lidar com o cotidia-
no de suas vidas. Até mesmo a saúde pública depende da 
educação do sujeito a fim de prevenir certos males, os quais 
dependem, por sua vez, muito mais de informação e ação 
do que qualquer outro elemento.

Sendo assim, pessoas informadas e estruturadas den-
tro de um contexto educacional têm mais capacidade de 
escolha, principalmente no que se refere à escolha política 
de um candidato. A busca pelos direitos e deveres sociais 
também perpassam a capacidade ou não de cada um e de-
pende, por outro lado, do seu berço educacional.

A escola é esse berço, mas não só a escola e os profes-
sores. É preciso ressaltar que a educação significa liberdade. 
Liberdade pela busca de outros pontos de vista, outras lei-
turas. Essas outras buscas devem, ou pelo menos deveriam, 
passar pela biblioteca escolar, pela biblioteca pública e pela 
biblioteca universitária, espaços onde o aluno e cidadão 
podem procurar outras fontes e contrastá-las com as ad-
quiridas dentro e fora da sala de aula.

A escola tem como missão contribuir para a educação 
social e cultural do cidadão. Para isso, ela precisa de um 
conjunto de elementos que possibilitem a aprendizagem 
do estudante em todos os sentidos. Um desses elementos 
é a biblioteca escolar, uma vez que esta tem a função, a 
grosso modo, de contribuir para o aprendizado extraclasse 
dos estudantes por meio dos seus recursos informacionais.

Da mesma forma, temos a biblioteca pública como 
aquele espaço voltado para o cidadão de uma maneira geral. 
Esta deve abarcar conteúdos voltados para o entretenimen-



366

to, bem como informações úteis ao seu bem-estar político, 
cultural e social.

Em outro âmbito, as bibliotecas universitárias devem 
atender às necessidades dos pesquisadores e alunos dessas 
instituições, pois a universidade é o local onde pesquisas 
são elaboradas em prol do bem comum.

O papel do bibliotecário nesses contextos é o de capa-
citar esses usuários, independente do tipo de biblioteca, no 
uso competente da informação disponibilizada nos acervos 
físicos e virtuais das bibliotecas. Para que isso seja possível, 
antes de tudo, o o bibliotecários e aqueles que estão dire-
tamente ligados às bibliotecas devem ser hábeis na busca e 
no uso da informação.

Biblioteca escolar, pública, universitária e o letramento 
informacional

A partir do entendimento da importância da biblio-
teca escolar na Educação Básica, foi criada a Lei n° 12.244 
em maio de 2010, referida anteriormente, que obriga todas 
as escolas públicas e privadas do país a terem bibliotecas em 
até dez anos a partir da data em que a Lei foi sancionada. 
Com esse advento, a expectativa é de que o cidadão passe 
a conhecer e a exigir bibliotecas bem estruturadas e que 
contem com a presença do profissional bibliotecário.

Para que se possa entender o sentido dessa Lei, é pre-
ciso, antes, entender o que é a biblioteca escolar e o que ela 
representa para a educação. Nesse sentido, a biblioteca na 
escola deve ser entendida como um espaço onde os estu-
dantes possam encontrar informações diferentes daquelas 
que encontram em sala de aula.

Nos noticiários de televisão, vemos a sociedade cobrar 
vários benefícios, tais como saúde, transporte e educação. 
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No que se refere à educação, a principal preocupação da 
sociedade é com o estado físico da escola ou se ela tem pro-
fessor ou se haverá greve. Raramente ou nunca se vê pais 
ou alunos exigindo bibliotecas. Exige-se o livro didático, 
mas não a biblioteca.

Esse desconhecimento em relação à biblioteca escolar 
está relacionado principalmente à ausência desse espaço na 
maioria das escolas. Essa ausência é histórica. Como os pais 
não tinham acesso, desconheciam a função desse espaço, 
não cobrando a existência de biblioteca nas escolas dos seus 
filhos. Tanto desconhecimento preocupa grande parte dos 
educadores, que temem o não cumprimento da Lei por falta 
de cobrança da sociedade.

As bibliotecas públicas, de uma maneira geral, têm 
ocupado o papel da biblioteca escolar, justamente em razão 
da ausência desta última. Assim, seu verdadeiro papel como 
promotora e dinamizadora da leitura e das ações culturais 
voltadas para a sociedade fica aquém daquilo que seria o 
ideal. 

Não se pretende aqui dizer que a biblioteca pública 
não possa atender ao público escolar, mas sim que ela deve 
atender de uma forma mais ativa a sociedade em geral. Sua 
missão é a de levar informação, cultura e conhecimento a 
todo e qualquer cidadão. Para isso, essa instituição deve 
contar não só com um acervo que realmente faça sentido 
para o cidadão, como deve ter pessoal capacitado no aten-
dimento desse público. 

O atendimento deve ir além do serviço de empréstimo 
ou do controle de acesso aos computadores com internet. O 
profissional dessa instituição deve ser capaz de “alfabetizar” 
o cidadão na busca e no uso da informação. Lembrando 
que, para isso, deve haver ações no sentido de divulgar 
quais informações são importantes e para que servem. Por 
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exemplo, é interessante que a biblioteca pública tenha docu-
mentos relativos à legislação de cunho social que orientem 
o cidadão na busca por seus direitos. A biblioteca pública 
deve contribuir para a tomada de decisão do cidadão. Para 
Gasque (2012, p. 17):

Isso pode não representar grande problema se a questão 
for decidir entre comer o chocolate A ou B, mas é teme-
rário se o assunto for entre realizar ou não uma cirurgia, 
escolher um candidato à presidência dentre vários, ou 
ainda identificar as melhores oportunidades de inves-
timento financeiro. Nossas escolhas sempre produzem 
consequências, boas ou ruins.

É interessante também que os materiais de leitura 
voltados ao lazer possam servir de incentivo para que a 
própria comunidade crie poesias, contos e até romances, 
de forma a envolver o cidadão na produção do seu próprio 
imaginário.

A biblioteca universitária é um espaço em potencial 
para a produção do conhecimento científico. Entretanto, 
percebe-se que para que ela cumpra sua função é necessário 
a estrutura fundamental criada tanto pela biblioteca escolar 
quanto pela biblioteca pública. 

Os usuários da biblioteca universitária, assim como 
os da biblioteca escolar e da biblioteca pública, precisam 
reconhecer nessas instituições o seu papel e sua missão 
enquanto dinamizadoras do acesso e da produção de no-
vos conhecimentos. Na biblioteca universitária, espera-se 
contar com um leitor cujo letramento informacional já 
esteja desenvolvido. O usuário dessa biblioteca poderia ser 
o sujeito competente na busca, no uso e na transformação 
da informação. 

Como isso ainda não é realidade para a maioria dos 
usuários da biblioteca universitária no Brasil, o bibliotecário 
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deverá trabalhar com projetos de ação para capacitar o seu 
público. Deve então oferecer intensivamente treinamentos 
voltados à pesquisa em base de dados; acesso ao acervo 
físico e virtual da instituição; normalização dos trabalhos 
científicos; produção do conhecimento científico; palestras 
com pesquisadores e divulgação e promoção de eventos 
científicos. Para isso, os profissionais responsáveis devem 
ter espírito proativo, estarem capacitados para o uso das 
novas tecnologias e sempre abertos para as mudanças. 

Tal orientação cabe muito bem também para os 
bibliotecários escolares e aqueles de bibliotecas públicas. 
Assim, é preciso reconhecer o papel da biblioteca e do 
bibliotecário nessas instituições. Essas bibliotecas devem 
trazer consigo o conceito do letramento informacional para 
a sua realidade. Antes de tudo, é necessário que a biblioteca 
estabeleça, a partir de referenciais teóricos, ações concretas 
para as suas práticas cotidianas. 

Independente do tipo de biblioteca e de público a ser 
atendido, 

as decisões mais eficazes dependem da competência em 
buscar informações de pontos de vista diferenciados, 
organizá-las e apreende-las, considerando a experiência 
pessoal, para se chegar a uma conclusão, mesmo que 
provisória. A esse processo sistematizado e metódico 
de organizar a informação denominamos ‘pensamento 
reflexivo’ (Gasque, 2012, p. 18).

O pensamento reflexivo é o produto final do conhe-
cimento adquirido. É esse pensamento, transformado por 
meio de uma série de leituras, que contribuirá para emer-
gência de um pensamento mais crítico nas pessoas de uma 
maneira geral. Seja para um trabalho escolar/universitário 
ou para que as pessoas exerçam e conquistem o seu direito 
à cidadania.
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Considerações finais

O papel da biblioteca e do bibliotecário continua a 
ser cada vez mais importante na sociedade, principalmente 
em razão do volume de informações disponíveis nas mais 
diversas mídias existentes. Esse profissional é extrema-
mente necessário, pois é ele quem irá contribuir tanto para 
a capacitação dos usuários da informação quanto para a 
disponibilização, a busca, o acesso, o uso e a transformação 
das informações. 

Em meio a tantas informações, a filtragem se torna 
mais e mais necessária e importante para o uso efetivo 
daquilo que foi pesquisado. Atualmente, mais do que em 
qualquer outra época, reconhecer, acessar e transformar 
a informação não é uma tarefa simples. Primeiramente, é 
preciso saber utilizar as ferramentas de busca e, depois, é 
preciso ter uma capacidade de reflexão e síntese aprendida 
com as práticas de leitura. Assim, será possível encontrar, 
em meio a um oceano de dados, aquelas informações que 
realmente poderão contribuir não só para o crescimento 
intelectual e social do indivíduo, como também para uma 
prática transformadora que vise melhorar a qualidade de 
vida da sociedade de uma forma geral.

Uma reflexão final merece atenção: por que os estudos 
sobre letramento informacional se concentram tão inten-
samente nas bibliotecas escolares e universitárias? Qual 
será a realidade das bibliotecas públicas brasileiras quanto 
às ações do letramento informacional? Existem políticas, 
programas em andamento? As metodologias utilizadas nas 
bibliotecas escolares e universitárias são viáveis para as 
bibliotecas públicas? Diante de tantas questões, percebe-se 
que o campo de pesquisa relacionado às bibliotecas públicas 
é fértil e está em aberto. Os profissionais precisam com-
partilhar suas práticas, publicá-las e fertilizar o campo do 
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letramento informacional com suas ideologias e metodo-
logias, pensando sempre naquele que é o elemento central 
para o funcionamento de qualquer biblioteca: o usuário.  

Uma das vertentes de pesquisa do letramento infor-
macional, segundo Gasque (2012), é marcada pelo pressu-
posto de que as bibliotecas podem ser úteis para ajudar as 
pessoas na vida cotidiana, para resolver questões pessoais 
como escolha de estilos de vida, sexualidade, decisões polí-
ticas, problemas relacionados à saúde, alimentação e outros. 
Muitas publicações têm sido editadas com esse fim, e essa 
arena pode ser um campo fértil de pesquisa para as biblio-
tecas públicas, que ajudam a formar cidadãos pensantes e 
transformadores, capazes de melhorar a sua qualidade de 
vida e a de outras pessoas.

Isto posto necessitamos em nossas bibliotecas, sejam 
elas escolares, universitárias ou públicas, de bibliotecários 
que contribuam efetivamente para o letramento infor-
macional dos cidadãos para que estes possam ir além das 
margens das leituras redutoras.
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