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A arte da inclusão 

Letra: Flávio Guerrico e Pedro Almeida
Música: Pedro Almeida

Incluir é como pôr a minha mão na tua mão
É ouvir a tua voz
É dividir a mesma emoção

Incluir é dizer sim
E jamais dizer não
Eu te incluo em minha vida
Como quem adere ao refrão

Arte se faz com a mão
Toda mão é uma estrela
É o caminho para o coração

Arte é inventar o mundo através do nada
Onde havia o vazio num segundo uma estrada
Surge junto a um rio uma casa uma fada
Arte é traduzir a alma em palavra

Incluir é conviver abdicando ao medo
É dar uma opção aos que estão em degredo
Dividir uma idéia confessar um segredo
Incluir é uma mão e não apenas um dedo

As vozes do terceiro milênio vão falar da informação
A arte o som a cultura e o povo juntos na mesma canção

Vem sem medo entre nesse refrão 
Coloque sua voz coloque o coração
Vem sem medo entre nesse refrão
Essa é a nossa Jornada
Essa é a nossa canção
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APRESENTACAO_~

Como parte do show de abertura da 10ª Jornada Nacional 
de Literatura, realizada em agosto de 2003, um coral, compos-
to por estudantes universitários, alunos de escolas municipais, 
idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais (surdos, 
cegos), adolescentes com síndrome de Down, integrantes do 
Centro Ecumênico de Cultura Negra começa a se configurar 
no palco do Circo da Cultura para cantar a canção criada espe-
cialmente para esse momento por Flávio Guerico e por Pedro 
Almeida:

Incluir é como pôr a minha mão na tua mão
É ouvir a tua voz
É dividir a mesma emoção
Incluir é dizer sim
É jamais dizer não
Eu te incluo em minha vida
Como quem adere ao refrão 

É fácil falar de inclusão. Difícil é realizar ações de inclu-
são.  Não apenas a chegada de pessoas tão diferentes, mas tam-
bém quando cantaram as primeiras linhas melódicas já trans-
critas, começaram a construir uma atmosfera de inclusão,  uma 
vontade de todos os participantes estarem fazendo parte  desse 
coral que estava em destaque no palco. As vozes de, aproxima-
damente, cinco mil pessoas presentes a essa sessão solene de 
abertura, composta por autoridades governamentais, repre-
sentando os três poderes constituídos, lideranças regionais, 
professores, estudantes universitários, público em geral, uni-
ram-se a esse coral, enfatizando:
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Incluir é conviver abdicando do medo
É dar um opção aos que estão em degredo
Dividir uma idéia confessar um segredo
Incluir é uma mão e não apenas um dedo

Iniciava-se, assim, a décima edição das Jornadas Literá-
rias de Passo Fundo, cujo tema – “Vozes do terceiro milênio: 
a arte da inclusão” – continuava a se concretizar, inspirando 
os debates que, posteriormente, aconteceriam nos diferentes 
palcos, nas conferências e sustentando as vivências estéticas 
nos diversos espetáculos teatrais e musicais e nas exposições 
apresentadas.

Ao transpor o tema da 10ª Jornada para o título desta 
obra, seus organizadores pretendem oferecer a você, estimado 
leitor, a oportunidade de conhecer ou de relembrar as falas dos 
conferencistas, imaginando o clima em que foram explicitadas, 
valorizando a necessidade de todos e de cada um de se cons-
cientizarem da necessária inclusão em nosso país em todos os 
aspectos que possam garantir a construção da cidadania:

As vozes do terceiro milênio vão falar da informação
A arte o som a cultura e o povo juntos na mesma canção

Desejamos lembrar que crianças, adolescentes, adultos e 
idosos tiveram a oportunidade de ler muitas obras; de obter 
informações sobre as diferenças entre as classes sociais exis-
tentes no país e na América Latina; de debater sobre elas e 
sobre a possibilidade de haver uma interação entre os que se 
situam entre os mais privilegiados, portadores de uma cultura 
letrada e os menos privilegiados, que vivem no meio de uma 
cultura popular sem entendê-la, deixando-se envolver pelos 
meios que constituem a indústria cultural, com especial ênfase 
na programação televisiva de qualidade questionável, trans-
formando espectadores, telespectadores em sujeitos passivos, 
acríticos, desestimulando-os a participarem de um processo de 
transformação do meio em que vivem.

O empenho da comissão organizadora das Jornadas Lite-
rárias há 24 anos revela-se como a conscientização de todos e 
de cada um em particular sobre o poder da leitura como forma 
de participação da história pregressa da humanidade, da cons-
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trução da história presente e da história futura por intermédio 
de inserção num processo educacional e cultural em que alunos 
e professores devem participar, desenvolvendo seu potencial 
cognitivo, sua sensibilidade. Deseja-se que essa transformação 
dos leitores possa atingir outros segmentos da população, con-
cedendo a um público cada vez maior a oportunidade de terem 
vivências de leitura de diferentes tipos de texto, apropriando-se 
de um olhar estético para diferentes manifestações culturais:

Arte é inventar o mundo através do nada
Onde havia o vazio num segundo uma estrada
Surge junto a um rio uma casa uma fada
Arte é traduzir o mundo em palavra

As manifestações dos convidados transcritas nesta obra 
são de uma importância singular, demonstrando como intelec-
tuais que vivem em lugares os mais distantes estão captando a 
idéia da necessidade de um processo verdadeiro de inclusão no 
Brasil especialmente, criando oportunidades aos integrantes 
desse grande contingente de pessoas menos privilegiadas. Pen-
sar sobre essa questão, debater sobre a mesma, apropriar-se da 
necessidade de viabilizá-la não basta. É preciso que todos nos 
envolvamos em ações concretas de inclusão, e a leitura surge 
como a possibilidade de essas pessoas adquirirem autonomia, 
exercerem a crítica, participarem de diferentes segmentos da 
sociedade a que têm não somente o direito, mas o dever de 
participar.

Convidamos você, prezado leitor, estimada leitora, a parti-
ciparem mais efetivamente do processo de conscientização de 
representantes das classes mais abastadas acerca da necessi-
dade de incluir mais e mais pessoas através da participação 
em ações educacionais, culturais, tecnológicas. A liberdade dos 
mais privilegiados está diretamente ligada à criação de oportu-
nidades de inclusão aos menos privilegiados, garantindo-lhes o 
direito de conhecerem um outro mundo que deve respeitá-los 
em sua origem, oferecendo-lhes informações a serem transfor-
madas em conhecimento, vivências de qualificação profissional 
pelo viés da educação, da cultura e da tecnologia: 
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As vozes do terceiro milênio vão falar da informação
A arte o som a cultura e o povo juntos na mesma canção
Vem sem medo entre nesse refrão
Coloque sua voz coloque o coração 
Vem sem medo entre nesse refrão
Essa é a nossa Jornada
Essa é a nossa canção.

Vem, amigo leitor, cara leitora. Coloque sua voz nessa ca-
minhada, nessa luta pela inclusão, nessa luta que é de todos.

Os Organizadores



ABERTURA DA JORNADA



Performance de abertura
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Performance de abertura
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Performance de abertura
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Abertura
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Público participante
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Público participante – palestras traduzidas em linguagem 

de sinais para surdos
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Abertura
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[ Tania M. K. Rösing ]

Boa-tarde amigos da Jornada Literária de Passo Fundo; 
autoridades presentes a esta festa da cultura; ilustres patrocina-
dores que viabilizaram a realização da 10ª Jornada Nacional de 
Literatura; escritores, escritoras, artistas, intelectuais convidados, 
editores, livreiros, representantes da imprensa, responsáveis pela 
divulgação das Jornadas Literárias de Passo Fundo. Estimados lei-
tores, leitoras, professores, professoras, alunos, alunas, pais, mães, 
companheiros e companheiras no debate que desenvolvemos há 
vários meses sobre o tema “Vozes do terceiro milênio: a arte da 
inclusão”. Em nome de todos os integrantes da Comissão Orga-
nizadora e da Comissão Executiva, desejamos manifestar nossa 
alegria pela presença de todos que atenderam ao nosso convite.

Queremos manifestar nosso agradecimento inicial e o nosso 
reconhecimento a todos os profissionais, homens e mulheres, que 
trabalharam duramente para preparar cada detalhe, cada recanto 
desse complexo que se constitui no Circo da Cultura. São persona-
gens anônimos que neste momento não estão aqui, mas que preci-
sam receber o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pela 
dedicação e pelo carinho. A essas pessoas maravilhosas, convidamos 
todos ao primeiro aplauso da 10ª Jornada Nacional de Literatura.

Nesta tarde histórica em que iniciamos a 10ª edição das Jor-
nadas Literárias, nossa palavra é de agradecimento ao governo 
federal, representado nesta tarde por sua excelência o senhor mi-
nistro de Estado de Educação, Dr. Cristóvam Buarque. Senhor 
ministro, há 22 anos realizamos, em conjunto com professores e 
alunos de diferentes sistemas de ensino e de diferentes níveis de 
escolaridade uma movimentação cultural em direção à formação 
de leitores. É a universidade brasileira cumprindo seu papel fun-
damental na educação desde a primeira infância. E é a primeira 
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vez em 22 anos que temos a presença de um ministro no evento, o 
que foi intermediado pelo deputado Beto Albuquerque. 

Agradecemos também a sua excelência o governador Ger-
mano Rigotto, cujas atitudes determinadas viabilizaram a reali-
zação da Jornada, demonstrando seu compromisso com a educa-
ção e com a cultura, trabalhando em sintonia. Agradecemos aos 
deputados Beto Albuquerque e Francisco Turra, Ieda Crusius, 
Adão Villaverde e Giovani Chierini e aos demais que nos ajuda-
ram a viabilizar esta festa. Diante de nossos olhos estão pessoas 
que vêm participando da Jornada há muitos anos. Agradecemos 
mais uma vez a presença de vocês, participantes da 10ª Jornada 
Nacional de Literatura. A partir deste momento, fazemos parte 
do grande concerto de vozes do terceiro milênio que tem a incum-
bência e o compromisso de acelerar as ações em prol da inclusão 
cultural de diferentes segmentos da sociedade. Inclusão começa 
com cada um. Se nós ajudarmos, conseguiremos que os diferentes 
segmentos da sociedade não privilegiados sejam incluídos. Como 
dizem Flávio Guerigo e Pedro Almeida: 

Incluir é como pôr a minha mão na tua mão 
é ouvir a tua voz / é dividir a mesma emoção. 
Incluir é dizer sim e jamais dizer não. 
Eu te incluo em minha vida, 
como quem adere ao refrão.

As vozes do terceiro milênio vão falar da informação,
da arte, do som, da cultura e do povo juntos na mesma canção. 
Vem sem medo, entre nesse refrão, 
coloque a sua voz, coloque o coração. 
Vem sem medo, entre nesse refrão, 
é a nossa Jornada, 
essa é a nossa canção. 

Respeitável público, o Circo da Cultura se abre e o espetá-
culo das letras vai começar.

Nesta tarde, em que nos reunimos para iniciar o grande de-
bate em torno do tema “Vozes do terceiro milênio: a arte da in-
clusão”, sentimos acelerar o ritmo de nossos corações. É chegada 
a hora do encontro entre autores e leitores. São de Bartolomeu 
Campos Queirós as seguintes palavras: “O livro é porto, é porta, é 
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rota. Pelo livro sei das histórias e de seus avessos. Leio os homens 
e seus disfarces. Pelo livro sei que há muitas maneiras de olhar.”

Neste momento em que estreitamos mais uma vez os laços 
entre educação e cultura, teremos a oportunidade, durante qua-
tro dias inesquecíveis, de ampliar as nossas relações. Precisamos 
vivenciar a solidariedade; precisamos ter a coragem de demons-
trar a nossa afetividade. Segundo Edgar Morin, a linguagem hu-
mana não responde apenas a necessidades práticas e utilitárias; 
responde a necessidades de comunicação afetiva. 

Coordenadora da 10a Jornada de Literatura

Coordenadora da 10a Jornada de Literatura
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[ Rui Getúlio Soares ]

Excelentíssimo senhor Germano Rigotto, governador do 
estado do Rio Grande do Sul; excelentíssimo senhor Dr. Cristó-
vam Buarque, ministro da Educação, representando neste ato o 
excelentíssimo senhor Luiz Inácio da Silva, presidente da Repú-
blica; excelentíssimo senhor Osvaldo Gomes, prefeito municipal 
da Passo Fundo; excelentíssimo senhor deputado Giovani Chieri-
ni, representando o presidente da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul; senhor Jorge Bertain, representante da Unesco no 
Brasil; professor Luiz Carlos Manzatto, presidente da Fundação 
Universidade de Passo Fundo; excelentíssimo senhor José Fortu-
natti, secretário da Educação; excelentíssimo senhor Roque Jaco-
bi, secretário da Cultura; excelentíssimo senhor Osmar Terra, se-
cretário da Saúde; professora Ocsana Sônia Danyluk, vice-reitora 
de Graduação; professor Carlos Alberto Forcelini, vice-reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação; professora Marisa Potiens Zilio, vice-
reitora de Extensão e Assuntos Comunitários; professor Nelson 
Germano Beck, vice-reitor Administrativo; excelentíssimo senhor 
vereador Décio Ramos de Lima, presidente da Câmara Municipal 
de Passo Fundo; coronel Gelson Airton Mesquita Vinade, coman-
dante regional da Polícia Ostensiva do Planalto; professora Tania 
Mariza K. Rösing, coordenadora geral da 10ª Jornada Nacional 
de Literatura e da 2ª Jornadinha Nacional de Literatura; demais 
autoridades civis, militares, eclesiásticas referidas pelo protocolo, 
senhoras e senhores, estimados participantes da 10ª Jornada Na-
cional de Literatura.

As Jornadas Literárias completam 22 anos, exatamente 
quando a Universidade de Passo Fundo festeja 35 anos de efeti-
va atividade em prol da formação de profissionais competentes e 
criativos, através do ensino, da pesquisa e da extensão. Abrimos 
as portas do Circo da Cultura para receber todos os que, mais 
uma vez, acolheram o convite para participar desta festa da li-
teratura, do livro, dos escritores, dos intelectuais, dos artistas e, 
principalmente, dos leitores. Todos os senhores constituem-se em 
atores dessa movimentação cultural, que tem demonstrado aos 
demais estados brasileiros e aos diferentes países da América La-
tina persistência na persecução do grande objetivo: formar leito-
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res do texto literário e das linguagens peculiares a diferentes ma-
nifestações culturais. Para tanto, temos contado com o estímulo 
de escritores, dos editores, dos leitores em formação. Temos con-
tado, de forma efetiva, com o apoio de representantes dos poderes 
Legislativo e Executivo, em âmbito federal, estadual e municipal; 
das leis e incentivos à cultura, federal e estadual; de instituições, 
de empresários e de indivíduos que, de forma sensível, têm viabi-
lizado a realização das Jornadas Literárias.

Considerando a natureza comunitária de nossa universida-
de, estamos cumprindo o nosso papel de estimular movimentos 
interdisciplinares que aprimorem cada cidadão, propiciando-lhe 
o acesso ao conhecimento acumulado, estimulando-o a criar no-
vos, conscientizando-o da necessidade de promover mudanças na 
sociedade, sustentadas pelo trabalho conjunto entre educação e 
cultura. Afirmamos, mais uma vez, que as Jornadas Literárias 
se constituem numa movimentação educacional e cultural que 
já enfrentou muitos obstáculos, mas cujas lideranças souberam 
superá-los, demonstrando a importância do envolvimento com 
a leitura quando se desejam a ampliação da qualidade de vida 
e a participação do cidadão no processo de construção de uma 
sociedade mais justa, menos violenta, mais humana. Foi muito 
importante a construção de parcerias de distintas naturezas para 
que nosso projeto fosse viabilizado.

A partir de hoje até o dia 30 de agosto, mais de 15 mil pes-
soas terão a oportunidade de dialogar com escritores, com edito-
res, com professores universitários, com artistas convidados para 
essa grande festa. Em nome da Reitoria da Universidade de Passo 
Fundo, desejamos que todos se sintam muito bem em nosso meio, 
transformando-se em amigos de nossa universidade, contribuindo 
com suas sugestões, com sua crítica, a fim de que continuemos a 
crescer a partir de uma prática reflexiva. Agradecemos a todos que 
contribuíram para a realização desta grande festa. Entre os con-
vidados aqui presentes encontra-se Edgar Morin, um dos maiores 
pensadores do século 20 e do início do terceiro milênio. São de Mo-
rin as seguintes palavras: “O bem pensar é o modo de pensar que 
permite aprender em conjunto o texto e o contexto a ser em seu 
meio ambiente, o local e o global, o multidimensional, em suma, o 
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complexo; isto é, as condições do comportamento humano. A com-
preensão requer a consciência da complexidade humana.”

A Comissão Organizadora da 10ª Jornada Nacional de Li-
teratura escolheu como tema centralizador dos debates “Vozes 
do terceiro milênio: a arte da inclusão”. A profundidade das 
discussões depende da participação de cada um e de todos, para 
que possamos sair daqui dispostos a entender e a interferir na 
complexidade em que se constitui o meio em que atuamos e em 
que vivemos. Sejam bem-vindos à Universidade de Passo Fundo. 
Façam ecoar as suas vozes entre as que desejam participar do 
processo de aprimoramento da sociedade como um todo. 

Rui Getúlio Soares
Rui Getúlio Soares
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[ Osvaldo Gomes ]

Excelentíssimo senhor governador, Germano Rigotto; minis-
tro da Cultura, senhor Cristóvam Buarque, em nome dos quais eu 
quero saudar a todos os integrantes da mesa. Quero também fazer 
uma saudação especial ao senhor Jaime Sirotsky aqui presente e 
em seu nome saudar os demais representantes da imprensa. Tam-
bém saudar os secretários municipais, os senhores vereadores, o 
vice-prefeito. Meu carinho especial também ao ex-prefeito, Júlio 
Teixeira, aqui presente. Quem não participa, senhor governador, 
da Jornada de Literatura não tem idéia exata do que é este evento. 
O senhor, seguramente, a partir deste momento, assim como nosso 
querido ministro, levará daqui a exata dimensão deste evento. Nós 
costumamos dizer, senhor governador, senhor ministro, que pas-
sando por Passo Fundo, depois da Jornada de Literatura, já não se 
é mais a mesma pessoa. A todos os participantes, senhoras e senho-
res, nós, com a presença de todos vocês, fazemos a diferença. Eu te-
nho que dar as boas-vindas a todos os visitantes, agradecer a meus 
conterrâneos que aqui estão presentes; agradecer e cumprimentar 
a incansável Tania e a sua equipe pela magnitude desta Jornada e 
dizer a todos que nós estamos aqui diante do maior evento literá-
rio, com participação popular, de todo o mundo. A todos vocês, pelo 
carinho, um grande abraço e uma boa-tarde. 
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[ Jorge Werthein ]

Boa-tarde a todos. Como dizemos em meu país, Argentina: 
“Que linda festa!” Além disso, que diversidade criadora existe nesta 
cidade! Que diversidade criadora existe neste fantástico país chama-
do Brasil! E, ao mesmo tempo, que felicidade o título deste encontro 
que diz “a arte da inclusão”. Na América Latina, depois de tantas 
décadas de exclusão, precisamos de muita arte para poder desen-
volver políticas inclusivas. Senhor governador Germano Rigotto, se-
nhor ministro Cristóvam Buarque, senhor prefeito Osvaldo Gomes, 
senhor reitor Rui Getúlio Soares, senhor secretário de Educação 
José Fortunatti, senhor secretário de Saúde Osmar Terra, senhor 
secretário de Cultura Roque Jacobi, professor frei Betto, assessor 
especial do presidente da República, meus caros amigos Jaime Si-
rotsky e Edgar Morin, através dos quais saúdo a outros tantos ami-
gos aqui presentes, professora Tania, alma deste evento.

Quero, primeiramente, agradecer à Universidade de Passo 
Fundo e à Prefeitura Municipal o convite feito à Unesco para to-
mar parte na sessão de abertura na 10ª Jornada Nacional de Li-
teratura, cujo tema central é “Vozes do terceiro milênio: a arte da 
inclusão”. É necessário dizer sobre a importância do tema sobretu-
do num país como o Brasil, que possui um enorme contingente de 
pessoas excluídas: da educação, da cultura, dos livros, em suma, de 
condições mínimas que justifiquem o estar no mundo. A Unesco, 
no marco de seu mandato e sob a inspiração da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, há muitos anos trava uma luta inces-
sante para convencer governantes e a elite dos diversos países que 
a integram do perigo que representa a exclusão social e cultural 
de milhões e bilhões de pessoas. Por isso mesmo não tem medi-
do esforços para, em escala mundial, estabelecer metas de comum 
acordo com outros países, objetivando garantir a todos o direito à 
educação, à cultura e a conhecimentos científicos e tecnológicos 
considerados essenciais para a universalização da cidadania.

Muitos avanços foram conseguidos nos últimos anos. Em 
que pese a isso, o mapa das desigualdades e dos excluídos ainda é 
muito grande, o que significa que os esforços não devem apenas 
continuar, mas ser redobrados. Existem fundadas razões para se 
prever que o terceiro milênio, que agora se inicia, passará para a 
história como o século da cidadania. Vozes do mundo inteiro come-
çam a ser ouvidas devido aos avanços das ciências e das tecnolo-
gias da informação e da comunicação. A Unesco tem procurado ser 
uma caixa de ressonância dessas vozes, levando-as à discussão pú-
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blica em inúmeros fóruns mundiais e transformando-as em metas 
e compromissos dos governos nos campos da educação das ciên-
cias, da cultura e da comunicação. Estou seguro de que quanto 
mais educação e cultura colocarmos ao alcance de todas as pessoas 
tanto mais se aproximará o dia em que a centralidade do ser de 
todas as pessoas passará a ser uma condição e um critério nortea-
dor das políticas e dos planejamentos. Assim, a 10ª Jornada e a 
Jornadinha Nacional de Literatura são eventos que se inscrevem 
na esperança mundial de novos caminhos e de novas alternativas 
que colocam a Universidade de Passo Fundo, a prefeitura desta 
cidade, os governos do estado e as demais instituições que apóiam 
o evento no circuito contemporâneo de idéias e debates, com vis-
tas à possibilidade de construção de um novo estatuto ético para 
servir de âncora às políticas de desenvolvimento.

Não poderia encerrar este breve discurso sem fazer menção, 
primeiro, à firme decisão do governo e do governador Rigotto e 
do seu secretário de Educação, José Fortunatti, de claramente 
combater a exclusão social ao decidir implementar no estado do 
Rio Grande do Sul a abertura das escolas nos fins de semana. E, 
segundo, agregar a isso outro fato inédito que vem a propósito do 
tema desta conferência. Refiro-me à Secretaria de Inclusão So-
cial, que está sendo organizada pelo ministro Cristóvam Buarque, 
no Ministério da Educação, a qual representa uma inovação que, 
certamente, colocará o MEC em sintonia com as vozes que ecoam 
de todo o país e de todo o mundo. de todo o país e de todo o mundo. 
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[ Cristóvam Buarque ]

Eu quero, em primeiro lugar, dar boa-tarde a cada um e a 
cada uma de vocês. Cumprimentar o governador, o reitor, o pre-
feito. Cumprimentar o representante da Unesco, os secretários, 
mas, sobretudo, do fundo do coração, dizer da admiração e do 
respeito que eu tenho por essa figura maravilhosa, que faz algu-
ma coisa tão maravilhosa, como é a Tania, capaz de realizar este 
projeto.

Eu vim aqui, em primeiro lugar, para ver o milagre de Passo 
Fundo. Que milagre é esse que faz com que dezenas de milha-
res de pessoas se reúnam para falar de literatura? Mas eu vim 
aqui também, Tania, para sonhar com o milagre do dia em que o 
Brasil será um imenso Passo Fundo, em que todos os brasileiros 
farão isso que vocês fazem aqui. Eu creio que não é um sonho 
impossível; é um sonho que nós sabemos como fazer; temos re-
cursos neste país, precisamos apenas dar os passos necessários. E 
o primeiro passo para que isso se transforme no Brasil inteiro é 
o que vocês colocaram como tema: eliminar a exclusão que há na 
educação brasileira. Nos países do mundo inteiro, a educação é 
um instrumento da unidade nacional; no Brasil, a educação é um 
instrumento da desigualdade.

Quando nascemos, tem um espaçozinho guardado para nós 
no futuro, mas no Brasil o espaço que é guardado no futuro de-
pende de onde você nasceu, da classe em que você nasceu, da raça 
que você tem, do gênero que você tem. Porque, dependendo de 
cada um desses, você vai ter uma escola de um jeito ou uma escola 
de outro, e o espaço que você tem guardado no futuro depende da 
escola. É na escola que você começa a construir o seu futuro e é, 
sobretudo, na escola pública que você constrói o futuro de todas 
as crianças de um país. O futuro de um país tem a cara da escola 
pública do dia de hoje. Quando você olha para uma escola pública 
de um país, você vê o futuro dele. Se a escola for bonita, os profes-
sores bem-preparados, motivados, bem-remunerados, satisfeitos, 
equipados, você tem um futuro bonito para um país. Quando, no 
presente, a escola é feia, maltratada, com goteiras, os professores 
sem formação, sem motivação e sem boa remuneração, o futuro 
do país é um futuro feio.

Nós precisamos colocar o futuro deste Brasil nas rédeas, 
controlando para onde ele vai. E quem segura as rédeas do futu-
ro de um país é, entre todos os outros profissionais, aquele que 
escolheu o magistério, o professor ou a professora. É ele que faz o 
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futuro de um país ao construir o futuro das crianças; é o professor. 
Ainda é preciso lembrar que a escola precisa de computador, de 
equipamento, de prédio, de merendas, mas é o professor e a pro-
fessora que fazem. E o professor, como a divindade, é composto 
por três coisas, uma santíssima trindade: a cabeça, o coração e o 
bolso. A cabeça bem-formada, o coração bem-motivado e o bolso 
bem-remunerado. Não há como ter um bom futuro para um país 
se o professor não é o centro, nem haverá enquanto não houver 
uma boa remuneração, mas não adianta pagar uma boa remune-
ração se ele não for bem-formado e bem-motivado e dedicado.

 Nós sabemos como fazer. O Brasil sabe como se transfor-
mar num imenso Passo Fundo. Basta, desde hoje, desde já, ainda 
que olhando 10-15 anos para a frente, até pelo menos a data em 
que nós vamos comemorar o segundo centenário da nossa inde-
pendência, em 2022, construir uma boa escola pública para todas 
as crianças deste país. O Brasil de hoje tem cinco milhões e meio 
de crianças na primeira série do 1º grau e apenas um milhão e 
oitocentas mil na 3ª série do 3º grau. Portanto, mais de três mi-
lhões foram sendo abandonadas ao longo do percurso, milhões de 
crianças que, adultas, poderiam estar aqui ou em qualquer outra 
cidade do Brasil em um evento parecido como este. Incorporar as 
crianças brasileiras até o final do ensino médio de qualidade é o 
primeiro passo para fazer do Brasil um imenso Passo Fundo. E 
por que não fizemos ainda isso?

Não fizemos ainda isso por quatro razões. A primeira é cul-
tural. O Brasil é um país onde a cultura de nosso povo inteiro, 
de todas as classes, não dá a devida importância à educação. No 
Brasil, se uma pessoa sai do trabalho e encontra o carro arranha-
do, fica mais irritada do que quando chega em casa e sabe que o 
filho não teve aula naquele dia. O arranhão do carro é mais grave 
do que o arranhão no cérebro das nossas crianças. Segundo, além 
da cultura, é político. Este é um país em que a elite despreza o 
povo e desprezou a educação do povo. Quando se preocupou com 
a educação, foi com a de seus filhos, não dos filhos dos excluí-
dos. Historicamente, este país tem uma elite que despreza tanto 
o povo que criou o nome de “povão”, para não se misturar com 
eles. A terceira razão é financeira. Este país, de tanto investir na 
sua infra-estrutura econômica, terminou ficando sem dinheiro 
suficiente para investir na educação. E a quarta razão, temos de 
reconhecer, é de ordem de todos nós que somos da educação. Nós, 
mesmo nós os educadores, olhamos primeiro o interesse do gover-
no, depois da escola, depois do professor e, por último, às vezes, 



[ 34 ]

nos lembramos do interesse da criança e do aluno. Sempre eles 
estão em segundo lugar, ou em último lugar.

Mas isso é possível mudar, governador; isso tem como mu-
dar e vocês estão mudando isso aqui, com um exemplo como este. 
Vocês estão rompendo com a cultura de desprezar a cultura e a 
educação. Vocês estão conseguindo recursos para fazer um even-
to como este; vocês estão dando interesse à cultura como um fato 
das massas todas, não de uma minoria. Vocês estão deixando aqui 
de ser corporativos e, juntos, independentemente de que posição 
tenham, procurando usufruir do exercício dessa maravilha que é 
a literatura. Por isso eu vim aqui sonhando com o milagre de fa-
zer do Brasil um imenso Passo Fundo e, para isso, eu quero fazer 
aqui um desafio. Que vocês me ajudem como ministro e ajudem o 
governo do presidente Lula a levar esta experiência para o Brasil 
inteiro. E, para vocês me ajudarem, a primeira coisa que têm de 
fazer é me emprestar a Tania por algum tempo para que ela possa 
me ajudar a fazer isso.

Eu vim aqui porque tinha curiosidade de conhecer a expe-
riência de vocês como professor, como escritor, mas vim aqui hoje 
como ministro para dizer que levo daqui o exemplo do que é possí-
vel fazer pelo país. O show inicial que nós vimos aqui, essa mara-
vilha de um caos belissimamente organizado, serve para mostrar 
que é possível, que a hora é esta e que só depende da gente querer 
fazer. Um grande abraço, o meu carinho. Eu vou levar daqui o 
que não vou esquecer: é possível, a hora é esta e nós vamos fazer.
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[ Germano Rigotto ]

Eu gostaria de cumprimentar a todos e, primeiro, dizer da 
emoção que, acredito, todos aqui tiveram no momento da abertu-
ra desta 10ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Vi 
tantas pessoas aqui que, com o coração, procuraram participar 
desta abertura e eu pediria uma salva de palmas a todos aqueles 
que nos deram o espetáculo que emocionou a todos nesta aber-
tura da 10ª Jornada. O ministro Cristóvam ficou impressionado 
e nós todos ficamos, mas, com certeza, isso demonstra como um 
evento como este pode se realizar. Aqui estava a comunidade de 
Passo Fundo, todos os setores da comunidade de Passo Fundo 
se dizendo presentes, e mais, participantes na construção deste 
evento, que, sem sombra de dúvida, é hoje o grande evento da 
literatura brasileira e já ultrapassou as fronteiras do Brasil.

Eu fico feliz, ministro Cristóvam, por tê-lo entre nós, e tam-
bém o frei Betto, que representa aqui o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Quero dizer, professora Tania, que um desafio 
seu agora é o Portal das Linguagens. E há o compromisso do 
governador  e do ministro Cristóvam de nós termos o Portal das 
Linguagens se concretizando aqui em Passo Fundo, que repre-
senta uma nova etapa para termos o fortalecimento de um evento 
como este e, mais do que isso, de um trabalho que a Universida-
de de Passo Fundo está fazendo e que é exemplo para o Brasil. 
O ministro já confirmou o apoio ao Portal das Linguagens, que 
também já tem o apoio do governo do estado e deverá ter o apoio 
da iniciativa privada para que nós possamos rapidamente concre-
tizar esse projeto.

Quero dizer, prefeito Osvaldo Gomes, da alegria de estar 
em Passo Fundo mais uma vez e quero cumprimentar a toda a 
comunidade de Passo Fundo. Cumprimentando o professor Rui 
Soares, quero saudar os reitores, os pró-reitores, vice-reitores, 
professores, comunidade acadêmica da Universidade de Passo 
Fundo. Cumprimentando o deputado Giovani Chierini e o depu-
tado Adão Villaverde, quero cumprimentar a nossa Assembléia 
Legislativa, aqui tão bem representada. Cumprimentando o pre-
sidente da Câmara Municipal de Passo Fundo, vereador Décio 
Ramos de Lima, cumprimento a todos os vereadores aqui presen-
tes, assim como a todos os representantes do Poder Judiciário na 
pessoa da representante do fórum da comarca, doutora Anelise 
Maraschim. Agradeço o apoio e a parceria da nossa Unesco, na 
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pessoa do embaixador Jorge Werthein, que tem sido um parceiro 
em todos os projetos culturais e educacionais do nosso estado. A 
Unesco tem sido uma grande parceira do nosso estado.

Quero dizer, professora Tania, que, cumprimentando a se-
nhora, cumprimento a todos aqueles que ao seu lado construíram 
essa Jornada e, principalmente, conseguiram fazer dessa 10ª Jor-
nada, com certeza, a maior de todas as Jornadas que nós já tive-
mos. Quero cumprimentar os meus secretários de Educação, José 
Fortunatti, de Cultura, Roque Jacobi, e da Saúde, Osmar Terra. 
Como cumprimento o presidente da Fundação Universidade de 
Passo Fundo, Luiz Carlos Manzatto, cumprimento os escritores, 
as escritoras, os livreiros, os editores, e prestem atenção, meus 
professores e professoras que aqui estão, essa Jornada se realiza e 
tem, sim, os escritores e escritoras vindos de todo o Brasil para cá, 
a presença dos editores, dos livreiros e dos leitores. Eu cumpri-
mento a todos na pessoa do presidente do Instituto Estadual do 
Livro, escritor Sergius Gonzaga, que está aqui conosco também, 
e cumprimento as autoridades, os representantes da imprensa, 
que cobrem de uma forma muito importante este evento, todas 
as senhoras, todos os senhores.

Eu me sinto orgulhoso, como governador, de saber que uma 
Jornada Literária com a dimensão, a propagação e a importância 
desta tem lugar aqui, no nosso estado, na nossa Passo Fundo, por 
iniciativa da nossa gente. Meritória iniciativa de uma comunida-
de preocupada e ocupada em levar cultura ao povo, em valorizar 
a literatura como forma de arte, em distribuir prêmios, estimu-
lar talentos, criar hábitos de leitura, chegar ao povo, alcançar o 
público infantil e congregar a comunidade em torno do livro, da 
literatura e da arte. Não é de espantar que essa Jornada de Lite-
ratura, que está na sua décima edição, ministro Cristóvam Buar-
que, tenha em tão pouco tempo assumido tamanha proporção no 
cenário nacional. 

Louvável também, e quero registrar esse reconhecimento, 
a dedicação da nossa Universidade de Passo Fundo, da Prefei-
tura de Passo Fundo, da comunidade de Passo Fundo, em rea-
lizar evento de modo a envolver o meio empresarial, o governo 
estadual, o governo federal, a Unesco e tantas instituições públi-
cas e privadas com o mesmo, único e nobre fim. Em que pese à 
multiplicidade das formas de mídia hoje disponíveis, em que pese 
às características muito específicas da sociedade de massa, nada 
substitui o livro como forma de acesso à idéia, à ficção ou à poesia. 
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É com palavras que formulamos nossos pensamentos e é princi-
palmente com palavras que os expressamos. Inafastável conse-
qüência desse fato é que tudo o que a mente humana através dos 
tempos produziu de valioso, assim como o registro de tudo o que o 
homem fez, está perenizado em letras de forma. Criar hábitos de 
leitura, portanto, estimular a produção literária é tarefa de nós 
todos, principalmente como governantes. É tarefa nobilíssima a 
merecer a atenção e o apoio da sociedade e de suas instituições, e 
há um caminho muito longo a percorrer, senhor ministro, quando 
sabemos que o mercado editorial brasileiro fica na casa dos 2,4 
livros per capita/ano, o que nos leva a pouco mais de trezentos 
milhões de livros sendo editados, em sua maior parte livros didá-
ticos. Teríamos de triplicar esses números para alcançar os indi-
cadores do padrão de leitura dos países mais desenvolvidos.

Se há um desnível a superar, é muito provável que, ao falar-
mos de livro, literatura e hábitos de leitura, estejamos falando de 
causa e efeito, de motivo e de conseqüência. Disse alguém que há 
em cada criança um escritor em potencial, com capacidade para 
elaborar idéias, com capacidade para inventar histórias, perceber 
o belo e fazer poesias. A vida, posteriormente, destrói esses talen-
tos naturais com maus hábitos, péssimas leituras, desastrosas ex-
periências. Vem daí o mérito das Jornadinhas, concebidas aqui na 
nossa Passo Fundo e que visam exatamente à preservação dessas 
potencialidades. Aliás, sobre isso, sobre o que acabei de afirmar, 
Pablo Picasso tinha uma sentença definitiva: “Toda criança é um 
artista; o problema é permanecer artista depois de crescer.” Os 
nossos governos compreendem o papel da literatura e da cultura 
como parte indispensável para a inclusão social, e não me refiro 
a uma cultura marginal, não a uma inclusão marginal; refiro-me 
à boa produção cultural, porque só ela é compatível com a boa 
inclusão social.

 Quando o ministro falou ao professores aqui presentes,  dis-
se que o professor é cabeça, é coração e é bolso. Eu quero dizer 
duas coisas mais importantes que aconteceram nesses primeiros 
sete meses de governo. Eu tenho mostrado que com muita cora-
gem nós estamos enfrentando dificuldades na questão financeira 
do estado, mas a coisa mais importante que aconteceu foi a com-
preensão de um pedido que fizemos para juntos construirmos, e 
no menor espaço de tempo possível, não aquilo que foi dito pelo 
ministro sobre a cabeça e o coração – que os nossos professores 
profissionais da educação têm –, mas a solução para a questão do 
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bolso. E eu quero dizer que este governador está muito compro-
metido, sim, em construir essas condições para que nós possamos 
ter a valorização efetiva do nosso magistério. É um compromisso 
que tenho assumido e que, acredito, temos de assumir juntos.

Quando eu vejo aqui a comunidade acadêmica da nossa 
Universidade de Passo Fundo, quando vejo aqui professores e 
professoras das escolas estaduais, alunos, escritores e escritoras, 
editores, livreiros, quero dizer que a minha saudação como gover-
nador é uma saudação muito especial, portanto, aos autores aqui 
presentes, cujo trabalho recebe a valorização dessa Jornada Na-
cional de Literatura. Quero dizer que eles não devem esmorecer 
diante da dificuldade que a produção literária costuma ensejar. 
Como ensinou um grande mestre da literatura, os livros não são 
um amontoado de papéis sem vida, mas mentes vivas nas prate-
leiras, nas nossas mãos, sob nossos olhos. E isso tem um valor 
inestimável que o tempo não consegue consumir.

Por isso, esta semana comemora, assim, todos aqueles que 
têm trabalhado com literatura, procurando incentivar a que te-
nhamos novos indicadores. O Rio Grande do Sul, senhor ministro, 
tem os melhores indicadores econômicos e sociais do Brasil. É 
um estado que, culturalmente, dá exemplo para o Brasil. Mas 
nós podemos avançar muito mais, e o que busca essa semana é 
exatamente conseguirmos avançar juntos. Parabéns a todos que 
construíram esta Jornada e feliz 10ª Jornada Nacional de Litera-
tura a todos nós.
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[ Jaime Sirotsky ]

Quando eu me reencontrei com o Passo Fundo de hoje, eu 
evoquei o Passo Fundo da minha juventude, da minha adolescên-
cia. E lá estava eu na primeira turma da Faculdade de Direito, 
que foi o embrião da Universidade de Passo Fundo. E lá estava 
eu como presidente da União Passo-Fundense dos Estudantes, jo-
vem como todos vocês. Eu fico tão orgulhoso de ver essa platéia jo-
vem participando deste evento maravilhoso, promovendo alguns 
esforços no encontro da literatura. A União Passo-Fundense dos 
Estudantes, que naquela época eu presidia, recolhia livros usados 
e transformava-os em bibliotecas, que eram oferecidas às escolas 
carentes da nossa cidade.

E quando olho, então, a Jornada de Literatura na sua déci-
ma edição, agora ao lado da 2ª Jornadinha, vejo no que se trans-
formou, no que se tem transformado a nossa Passo Fundo. E 
vejo à frente dessa Jornada uma querida amiga minha de juven-
tude, a Tania Rösing, que, pela sua condição de atividade, está 
sendo chamada de “Tania Trator”. Eu até fiquei sabendo que 
ela estaria mudando o seu sobrenome: em vez de Tania Rösing, 
vai se chamar “Tania Massey Ferguson”, o que acho que é me-
recido. Tanto que hoje ela recebeu um convite do nosso ministro 
da Educação para que pensasse em compartilhar com o Brasil 
inteiro essa sua experiência. 

Nós não poderíamos deixar de aproveitar esta oportunidade 
de, através da Jornada de Literatura, registrar aqui dois eventos 
significativos voltados à cultura que a RBS, com a parceria do 
Banrisul, está promovendo. Um deles está ligado a essa própria 
atividade, o prêmio de Inclusão Cultural Jornada de Literatura. 
Esse prêmio, que já está sendo julgado, será divulgado ao término 
da Jornada de Literatura e buscará premiar pessoas ou entidades 
cujas ações procurem incluir comunidades menos favorecidas no 
processo cultural. Hoje também estamos lançando o prêmio Fato 
Literário, uma importante ação voltada ao ambiente da literatura 
e da cultura, aqui em Passo Fundo, na Jornada de Literatura. O 
prêmio amadurecerá nesses próximos meses e será informado o 
vencedor durante a Feira do Livro, outro grande momento de en-
contro da comunidade gaúcha com a cultura e a literatura. 
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Essa relação nossa, minha, pessoalmente, com o processo 
cultural fez com que desenvolvêssemos ao longo do tempo inú-
meras ações nesse sentido em todos os veículos da RBS. Na Zero 
Hora, através de seu Segundo Caderno, no Suplemento de Cul-
tura, ou em ações específicas, como no Festival de Gramado, ou 
no caso da Jornada de Literatura, que hoje mereceu a primeira 
página do jornal Zero Hora e as suas primeiras e importantes 
matérias nas páginas 4 e 5. A partir de amanhã, vocês poderão 
encontrar encartes especiais sobre a Jornada de Literatura, que 
seguirão diariamente até o seu término. Nos cadernos voltados 
ao estudo, ao ensino, temos os cadernos Eureka, Zero Hora Esco-
la. Na rádio, na televisão e no clic RBS, vocês encontrarão sempre 
essa relação da RBS com a cultura, que é mais significativa por-
que nós temos procurado nos estruturar de uma maneira capilar. 
Os senhores sabem que aqui em Passo Fundo existe uma emisso-
ra de televisão da RBS, uma emissora de rádio da RBS e uma casa 
Zero Hora, que procuram entender melhor as comunidades e com 
elas interagir. Na TVCom mais profunda ainda é essa relação. E 
é também com prazer que eu informo a vocês que o nosso Túlio 
Millman, que está sendo um dos apresentadores da Jornada, es-
tará liderando o Conversas cruzadas durante esta semana aqui 
de Passo Fundo na TVCom.

Todas essas relações são para justificar o prazer, o apreço e o 
carinho que nós legamos à Jornada de Literatura, à cidade de Pas-
so Fundo, que não por nada nos traz essas evocações fantásticas, 
daquela juventude que está aqui presente em cada um de vocês 
e que lhes ofereceu a oportunidade de se desenvolverem pessoal-
mente, como também ofereceu a mim, que saí por aí para tentar 
a minha vida, mas que nunca, em nenhum momento, esqueci as 
minhas origens. Hoje, depois da sessão da tarde, nós tivemos a 
oportunidade de estar com o ministro Cristóvam Buarque, com 
outras autoridades que aqui participavam, com as representações 
do governo do estado, através de seus secretários, e com o dina-
mismo da Tania e dos seus colegas professores da Universidade 
de Passo Fundo. Procuramos ir adiante com a idéia do Portal das 
Linguagens. É a perenização da Jornada de Literatura através de 
instalações mais adequadas, que poderão servir não apenas a este 
evento, mas também a todo um processo educacional que está 
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sendo elaborado pela Universidade de Passo Fundo. Com prazer 
nós vimos que o ministro Cristóvam Buarque perfilou-se à idéia e 
que o senhor representante da Unesco no Brasil assumiu a idéia. 
Desde o momento em que fui apresentado à idéia do Portal, reite-
rei a minha disposição de por ele trabalhar. 

É por isso, minhas queridas amigas e meus prezados amigos 
da Jornada de Literatura, esta juventude fantástica que participa 
aqui e que esta semana atingirá mais de 15 mil pessoas, que, de 
uma ou outra forma, estarei me relacionando com este evento. É 
um orgulho estar aqui e é um orgulho poder afirmar que, na nos-
sa condição de homem de comunicação social, estamos próximos 
deste e de outros eventos que buscam enriquecer o caminho da 
inclusão, que é o tema deste ano e é o que nós desejamos para 
toda a sociedade brasileira.
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[ Carlos Martinez ]

Não pretendo tomar muito tempo de vocês, até porque após 
a brilhante colocação do diretor-presidente Jaime Sirotski não 
há muito o que falar. Queria parabenizar a administração da Jor-
nada de Literatura, em nome da minha diretoria, especialmen-
te do meu presidente, Fernando Guerreiro de Lemos. Acho que 
essa parabenização tem de ultrapassar a palavra. Está tão certo 
o processo arquitetônico aqui dentro que o picadeiro está ocupa-
do pelos verdadeiros atores e pela verdadeira trupe que faz e de-
senvolve a cultura deste país, que são vocês, vocês que estão aí. 
Parabéns, dona Tania.

 Eu acho que não há muito o que falar sobre o Banrisul, que 
é um banco vocacionado a participar de todas as iniciativas que 
venham a trazer benefícios para a comunidade e, principalmente, 
que gerem emprego, renda e desenvolvimento ao nosso estado. 
Nós sabemos também, por vocação – eu sou funcionário de trin-
ta anos de banco –, que o processo de inclusão social passa pela 
inclusão cultural. Eu me lembro de quarenta anos atrás, quando 
a minha mãe, semi-analfabeta, me levou pela mão à pracinha Pi-
nheiro Machado. Eu pensei que ela ia me levar para jogar bola, 
mas ela me levou para uma casinha fechada, baixinha, com jane-
las e portas abertas, onde eu descobri um outro mundo: o mundo 
do livro, o mundo da tecnicidade, os primeiros passos da tecni-
cidade no Delta Larousse, na Barsa, aquelas histórias e as fábu-
las contadas em tantos e tantos livretos e livros que eu pude e 
tive oportunidade de usufruir. Eu acho que é isso que vocês estão 
fazendo. Vocês estão resgatando o que já aconteceu no passado, 
mas de uma forma melhor. Parabéns a todos.

Após assistir ao vídeo explicativo do prêmio Fato Literário, 
podemos ver que, para chegar aos vencedores, é necessário um 
longo processo e o envolvimento de muitas pessoas. Gostaríamos 
de aproveitar esta ocasião para agradecer a algumas dessas pes-
soas  que já confirmaram suas participações no júri do prêmio 
Fato Literário deste ano: Alci Seuhichi, Anete Baldi, Carlos Ale-
xandre Baungarten, Carlos Jorge Appel, Daniel Pelizari, Flavio 
Wild, Ilda Agnes Hildner Flores, Ivo Bender, Jaime Simenti, Jane 
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Fraga Tutiquian, José Clemente Pozzenatto, Catrin Rosenfild, 
Lea Mazina, Lelia Almeida, Luiz Olinto Telles da Silva, Marcia M. 
Duarte, Maria do Carmo Campos, Mário Maestri, Maria Eunice 
Barbieri, Morgana Marcon, Paulo Betencourt, professora Regi-
na da Costa da Silveira, Rossir Bernier, Sergio Francisco Engler, 
Sergio Farina, Vera Teixeira de Aguiar e Walter Galvani. 

É deles a tarefa, que não será nada fácil, de, até o final de 
setembro, decidir sobre os cinco finalistas do prêmio, o que será 
divulgado ao grande público a partir do dia 18 de outubro, quan-
do também começará a votação popular. Depois, durante a Feira 
do Livro, em novembro, terão de escolher entre os cinco finalis-
tas o grande vencedor para que, no dia 16 de novembro, no en-
cerramento da feira, possamos estar divulgando os vencedores 
na escolha do júri e por seleção popular no evento de entrega da 
premiação. Com certeza nos encontraremos lá. Nosso muito obri-
gado à organização da Jornada Nacional de Literatura de Passo 
Fundo por esta oportunidade e a todos vocês, pela presença aqui 
no Circo da Cultura para o lançamento do prêmio Fato Literário.





8O CONCURSO NACIONAL DE
 CONTOS “JOSUE GUIMARAES”´ ~
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A Secretaria de Estado da Cultura/RS, por meio do Ins-
tituto Estadual do Livro, a Fundação Universidade de Passo 
Fundo e a Prefeitura Municipal de Passo Fundo promovem o 8o 
Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães. Através des-
se concurso homenageia-se o escritor Josué Guimarães, bem 
como estimula-se e valoriza-se a criação literária no Brasil. 

O concurso destina-se a contistas com obras publicadas 
ou não, que apresentem textos inéditos. Cada participante 
deve apresentar três contos. Os trabalhos são julgados por 
uma comissão indicada pelas instituições promotoras, sendo 
divulgado o nome do vencedor na abertura da Jornada Nacio-
nal da Literatura.

Os dois melhores contistas recebem prêmios no valor de: 
primeiro lugar, R$ 3.000,00 e o troféu Vasco Prado; segundo 
lugar: R$ 1.500,00. Alguns trabalhos poderão receber men-
ção honrosa a critério da Comissão Julgadora. Os melhores 
trabalhos poderão ser editados em antologia organizada pelo 
Instituto Estadual do Livro, a ser publicada em co-edição com 
a Universidade de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal de 
Passo Fundo.

O resultado do 8o Concurso Nacional de Contos “Josué 
Guimarães” foi anunciado pelo diretor do Instituto Estadual 
do Livro, Sergius Gonzaga, durante a solenidade de abertura 
da 10a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Devido 
à alta qualidade dos contos enviados, foram concedidas, além 
dos dois prêmios, mais duas menções honrosas. O primeiro lu-
gar ficou para Tomaz Henrique Creus, ganhador também do 
Prêmio de Melhor Curta-Metragem no Festival de Gramado. O 
segundo melhor conto foi de Amílcar Barbosa. As duas men-
ções honrosas foram para Pedro Mandagará Ribeiro e Munir 
Klamt. 
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Entrega de menção honrosa a Pedro Mandagará Ribeiro, parti-
cipante do 8o Concurso de Contos Josué Guimarães, por Sergius  
Gonzaga, diretor do Instituto Estadual do Livro - RS.

Entrega de menção honrosa a Munir Klamt, participante do 8o 

Concurso de Contos Josué Guimarães, por Sergius Gonzaga, dire-

tor do Instituto Estadual do Livro - RS.
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3o PREMIO PASSO FUNDO
ZAFFARI & BOURBON

DE LITERATURA

^
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O Prêmio Passo Fundo de Literatura é um dos maiores 
do mundo para obras em língua portuguesa e faz do seu de-
tentor a estrela do encontro Jornada Nacional de Literatura, 
promovido pela Universidade de Passo Fundo e pela Prefeitu-
ra Municipal. O vencedor recebe R$ 100.000,00. Os vencedores 
anteriores foram Sinval Medina, por Tratado da altura das 
estrelas, em 1999, na primeira edição do prêmio, e Antônio 
Torres, por Meu querido canibal, e Salim Miguel, por Nur na 
escuridão, em 2001, os quais dividiram a recompensa, na se-
gunda edição. 

A Comissão Julgadora do prêmio Zaffari & Bourbon de 
Literatura foi integrada pelas seguintes personalidades: pro-
fessora Doutora Tania Rösing, presidente, Pedro Paulo Sen-
na Madureira, Paulo Ricardo Becker, Deonísio da Silva e Luiz 
Coronel. Foram inscritos 137 romances, vindos de 13 estados 
brasileiros, de Portugal e de Moçambique. 

Em 2003, entre 137 obras escritas no concurso, vindos 
de três estados brasileiros, de Portugal e de Moçambique, sele-
cionaram-se 11 obras. Como romance premiado da terceira 
edição foi escolhido O riso da agonia, de Plínio Cabral. A his-
tória destaca o embate de vários intelectuais para integrar-se 
a um movimento sectário, de forte dogmatismo soviético e cujo 
bordão era a supremacia do operariado. Os conflitos resultan-
tes eram inevitáveis. A ação transcorre do início da Segunda 
Guerra Mundial (1939) a 1999. Os acontecimentos são um 
pano de fundo para o narrador contar suas experiências, que 
são um reflexo da realidade marcada pelas tendências opostas 
vividas por intelectuais desse período. 

A Companhia Zaffari & Bourbon, através  de seu repre-
sentante, o poeta e publicitário Luiz Coronel, juntamente com 
a Prefei tura Municipal, entregou um cheque de cem mil reais 
ao vencedor.
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Entrega do cheque ao vencedor do 3o Prêmio Passo Fundo Zaffari 
& Bourbon de Literatura a Plínio Cabral por Osvaldo Gomes, 
prefeito de Passo Fundo, e Luiz Coronel, representante do Zaffari  
& Bourbon.

Cristóvam Buarque, ministro da Educação; Plínio Cabral, vencedor 

do prêmio; Luiz Coronel, representante do Zaffari & Bourbon.



LAN`AMENTO DO CARIMBO 
COMEMORATIVO AOS 
35 ANOS DA UPF E A 

10A JORNADA DE LITERATURA
`
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Registramos as honrosas presenças dos senhores presi-
dente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, senhor Dé-
cio Ramos de Lima; do reitor da Universidade de Passo Fundo, 
senhor Rui Getúlio Soares; do vice-reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, senhor Carlos Alberto Forcelini; da vice-reitora de 
Extensão e Assuntos Comunitários, senhora Marisa Potiens 
Zilio; do vice-reitor Administrativo, professor Nelson Germano 
Beck; da coordenadora geral das Jornadas Literárias, professo-
ra Tania Rösing; do senhor  Luiz Carlos Manzatto, presidente 
da Fundação Universidade de Passo Fundo; do senhor Bruno 
Markus, ex-reitor da UPF; do presidente da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos,  senhor Aírton Lângaro Dipp; do 
diretor regional da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos 
do Rio Grande do Sul, senhor José Luiz Malheiros Nunes; do 
gerente da Região Operacional dos Correios de Passo Fundo, 
senhor Ildo Comin; senhoras e senhores. 

Neste momento, daremos início à solenidade de lança-
mento do carimbo comemorativo aos 35 anos da Universidade 
de Passo Fundo, 10ª Jornada Nacional de Literatura. Convi-
damos para fazer parte da mesa os senhores: presidente da 
Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Décio Ramos Lima; 
reitor da Universidade de Passo Fundo, Rui Getúlio Soares; 
coordenadora geral das Jornadas Literárias, Tania Rösing; 
presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,  
Aírton Lângaro Dipp. 

A história de 22 anos das Jornadas Literárias encontra 
sustentação e justificativa nos 35 anos da Universidade de Pas-
so Fundo. A natureza comunitária dessa instituição põe em 
relevo seu compromisso maior, a inserção dos diferentes seg-
mentos da sociedade. Tanto a universidade quanto as Jornadas 
Literárias atingiram uma dimensão proporcional ao tema cen-
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tralizador dos debates da décima edição, “Vozes do 3º milênio: 
a arte da inclusão”. No contexto em que são realizadas, de ini-
ciativas de caráter meramente assistencialista, a Universidade 
de Passo Fundo busca incluir através do livro, da leitura, da 
literatura, da arte como um todo, dando voz aos excluídos e vez 
aos que estão à margem da história. Essa identidade encontra 
eco nas ações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
instituição tão antiga quanto a história do Brasil, preocupada 
não apenas em cumprir o seu papel de aproximação entre as 
pessoas,  mas, também, em criar e realizar ações de inclusão 
social e cultural. 

Senhoras e senhores, para condução do lançamento come-
morativo aos 35 anos da UPF – 10ª Jornada Nacional de Lite-
ratura, convidamos o presidente da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, senhor Aírton Lângaro Dipp. Para obli-
terar a primeira peça filatélica, convidamos o magnífico reitor 
da UPF, senhor Rui Getúlio Soares. Para obliterar a segunda 
peça filatélica, convidamos a professora Tania Rösing, coorde-
nadora geral das Jornadas Literárias. Para obliterar a terceira 
e última peça filatélica, convidamos o presidente da Câmara 
de Vereadores de Passo Fundo, senhor Décio Ramos de Lima. 
Convidamos, neste momento, o senhor diretor regional da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Rio Grande 
do Sul para entregar uma réplica do carimbo comemorativo 
à 10ª Jornada Nacional de Literatura – UPF ao reitor da Uni-
versidade de Passo Fundo.  Convidamos o senhor Ildo Comin, 
gerente da Região Operacional dos Correios de Passo Fundo, 
para fazer a entrega do troféu Vasco Prado oferecido pela UPF-
10ª Jornada Nacional de Literatura para a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, na pessoa de seu presidente Aírton 
Lângaro Dipp. 
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[ Aírton Lângaro Dipp ]

Saudando o magnífico reitor da Universidade de Passo 
Fundo, professor Rui Getúlio Soares, e saudando também o 
presidente da Câmara Municipal de nossa cidade, Décio Ra-
mos de Lima, eu gostaria de cumprimentar a todas as auto-
ridades presentes e a todos os senhores e senhoras presentes 
nesse lançamento do carimbo, quando estamos comemorando 
os 35 anos da nossa universidade e também a 10ª Jornada Na-
cional de Literatura. 

Os correios sentem-se orgulhosos em participar deste 
evento, porque a 10ª Jornada Nacional de Literatura tem de-
monstrado a todo o país a viabilidade de cidadãos e cidadãs 
brasileiras poderem e deverem exercitar a leitura. O conheci-
mento é fundamental para o desenvolvimento do ser humano 
e para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, eu gostaria 
neste ato de parabenizar a todos os promotores do evento, es-
pecialmente a universidade e na pessoa da professora Tania 
Rösing, que é a criadora do evento e  tem demonstrado uma 
competência ímpar, do qual todos aqueles que participam – es-
critores, professores, alunos, autoridades – só levam  de Passo 
Fundo os maiores elogios. Ainda hoje, reitor, nós estávamos 
lendo o jornal Correio Brasiliense, de Brasília, onde, em página 
inteira, há uma reportagem cumprimentando a nossa cidade, 
a nossa universidade e a Jornada, por tão importante evento. 
Os elogios vêm de todos os cantos do país. E como os Correios 
são, na realidade, uma empresa de interação entre os cidadãos, 
porque prestam um serviço público postal, nós podemos falar 
em nome desses cidadãos. 

Os Correios, ao longo dos anos, fazem parte da história do 
Brasil, da integração nacional; por isso, este selo comemorati-
vo e esse carimbo comemorativo, na realidade, não são uma 
homenagem dos Correios, mas uma homenagem de todos os 
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brasileiros à nossa Universidade de Passo Fundo e à nossa Jor-
nada Nacional de Literatura. Portanto, a todos nossos para-
béns por tão magnífico evento.
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[ Tania M. K. Rösing ]

Digníssimo presidente da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, nosso amigo, engenheiro Aírton Lângaro Dipp, se-
nhor reitor, senhor presidente da Câmara, demais autoridades, 
senhores aqui presentes, pessoas ligadas aos Correios. A nossa 
Jornada de Literatura é realmente fantástica porque nos pro-
pusemos a desenvolver múltiplas linguagens e ela acontece de 
forma efetiva. Assim que o presidente Dipp assumiu a empresa, 
na condição de presidente, nós solicitamos a ele e a sua asses-
soria que pudéssemos ter nessa ocasião, durante a Jornada de 
Literatura, um carimbo comemorativo, em primeiro lugar, aos 
35 anos dessa universidade e, também, à 10ª edição Nacional 
da Jornada. Tivemos imediatamente a resposta positiva e o que 
nos dá maior alegria é a companhia dos Correios já desde 2001 
na Jornada de Literatura e, agora,  também no Portal das Lin-
guagens. 

Eu gostaria de dizer, presidente Dipp, que nós reconhece-
mos a importância do serviço dos Correios. Sobremaneira, eu 
pertenço à Comissão Nacional do Programa Nacional de Biblio-
tecas Escolares e  sei do serviço importante que os Correios te-
rão, de entregar a toda a criança brasileira, até dezembro, para 
todos os alunos de 4ª série, todos os alunos de 8ª série, alunos 
de EJA, uma coleção de livros que acabou de ser escolhida agora. 
Cabe, portanto, aos Correios fazer essa entrega. Ligando isso à 
Jornada de Literatura, é  importante lembrar que cada um dos 
funcionários responsáveis por esse transporte, por essa entrega, 
está entregando não apenas um objeto, mas está entregando um 
conteúdo que se transformará num conhecimento e, com isso, 
ajudará as crianças brasileiras a se transformarem em cidadãos 
leitores, cidadãos críticos. Nós sabemos que, no ano passado, os 
senhores fizeram esse serviço de forma plena, mas nós sabemos 
também que muitas escolas, com os livros nas mãos, não entre-
garam aos alunos. Então nós esperamos que esse trabalho que 
vem sendo feito de forma tão eficiente pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos possa sensibilizar os professores a fa-
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zerem chegar às crianças o livro que é publicado com dinheiro 
público e deve estar nas mãos da criança brasileira. 

Quero cumprimentar por todo o trabalho que os senho-
res vêm desenvolvendo e cada vez crescendo mais e sendo um 
exemplo de empresa. Nós estamos realmente muito felizes e 
a linguagem do carimbo se alia à linguagem do texto literário, 
à linguagem do teatro, da pintura, da escultura, da charge, da 
fotografia, a todas as linguagens que estão sendo trabalhadas 
aqui. E queremos dizer, mais uma vez, que é com muita alegria 
que nós podemos agradecer neste momento não ao presidente, 
apenas, mas ao cidadão passo-fundense, amigo das Jornadas Li-
terárias e amigo especial da Universidade de Passo Fundo. Mui-
to obrigada.
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[ Décio Ramos de Lima ]

Cumprimentando nosso reitor magnífico da Universi-
dade de Passo Fundo, Rui Getúlio Soares, cumprimentarmos 
também os Correios na pessoa do  amigo  Aírton Lângaro Dipp, 
o senhor Comin, que representa os Correios aqui na cidade de 
Passo Fundo, e também a professora Tania, uma das principais 
responsáveis pelas várias Jornadas de Literatura que já tive-
mos aqui na cidade de Passo Fundo. Queremos cumprimentar 
o doutor Aírton, os Correios, nesta oportunidade, pelo reco-
nhecimento a nossa comunidade, pelo reconhecimento a nossa 
Universidade de Passo Fundo e, principalmente, à Jornada de 
Literatura, que ao longo do tempo vem se consagrando como 
um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul e do Brasil. O 
Poder Legislativo de Passo Fundo também se orgulha de estar, 
neste momento, participando desse ato e reconhecendo que, se, 
de um lado, nós perdemos um representante na Câmara Fede-

Décio Ramos de Lima, presidente da Câmara de Vereadores 

de Passo Fundo; Rui Getúlio Soares, reitor da UPF; Tania 

Rösing, coordenadora geral da Jornada.
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ral que defendia os mais altos interesses da nossa comunidade 
e da nossa região, ganhamos um representante na Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, que, sem sombra de dúvi-
da, orgulha nossa comunidade e a nossa região. Portanto, nós 
queremos cumprimentar a todos dizendo que este momento, 
com certeza, ficará gravado nos anais da nossa comunidade 
e, principalmente, ficará gravado na memória da comunidade 
passo-fundense, porque é o reconhecimento de uma das maio-
res empresas estatais no nosso município e na região. Gostaría-
mos de homenagear a Jornada de Literatura, a nossa UPF e 
toda a nossa comunidade regional. Muito obrigado.

[ Rui Getúlio Soares ]

Exmo. senhor vereador Décio Ramos de Lima, presidente 
da Câmara Municipal; Ilmo. senhor  Aírton Lângaro Dipp, pre-
sidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Ilmo. 
senhor Luiz Malheiros Nunes, diretor regional dos Correios 
do Rio Grande do Sul; senhor Ildo Comin, gerente regional dos 
Correios de Passo Fundo; professor Carlos Alberto Forcelini, 
vice-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da universidade; pro-
fessora Marisa Potiens Zilio, vice-reitora de Extensão e Assun-
tos Comunitários; professor Nelson Germano Beck, vice-reitor 
Administrativo da universidade; ex-reitores, senhor Bruno 
Edmundo Markus, professor Elido Alcides Guareschi, que nos 
honram com a presença nesse momento; professor ilustre Luiz 
Carlos Manzatto, presidente da Fundação Universidade de 
Passo Fundo; senhor Romeu de Barros, assessor de Comunica-
ção e Marketing, e professora Tania Rösing, coordenadora da 
10ª Jornada e 2ª Jornadinha Nacional de Literatura. 

O século XXI é o século da humanidade, o século da 
competência, onde as atividades isoladas, amadoras e admi-
nistradas de maneira empírica não irão sobreviver.  Assim, a 
iniciativa de uma parceria demonstra a preocupação com a 
preservação da cultura, através de parcerias e ações coletivas. 
Hoje o bem comum é um desafio e, para o seu alcance, as par-
cerias são fundamentais. Somente uma atuação firme e de par-
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ceiros consegue reunir projetos e ações que agreguem um valor 
social, beneficiando pessoas e transformando a realidade. Por 
isso, empreender é uma necessidade urgente do nosso século, 
ao mesmo tempo em que é motivadora, pois exige iniciativa, 
vontade de concretizar projetos, e mais motivadora se torna na 
medida em que promove ações cujo resultado possa vir a ser a 
difusão da cultura e do conhecimento e a certeza de estarmos 
fazendo algo a mais, estabelecendo relações que promovem a 
cidadania. Seu grande desafio é integrar e fazer interagir har-
moniosamente os objetivos com as diversas formas de agir. 

Toda organização tem necessidade de falar, de comunicar 
suas realizações, com a pretensão de compartilhar com as pes-
soas suas ações, suas emoções, seus projetos. Há vários cami-
nhos para esse compartilhar e os Correios são um desses cami-
nhos, porque se afirmam e consolidam através dos princípios 
da organização, da responsabilidade, da ética, trabalhando 
com agilidade e presteza. O estabelecimento dessa proveitosa 
parceria entre os Correios e a Universidade de Passo Fundo 
revigora a cooperação profissional e intelectual, estreita laços 
de amizades e integração. E o carimbo que hoje é lançado é 
o reflexo do conhecimento, entendido como um processo de 
construção social. É também uma demonstração de quanto a 
empresa é sensível à realização de projetos culturais que pre-
tendam a preservação da cidadania e o desenvolvimento da so-
ciedade brasileira. 

Por essas razões, a concessão de um carimbo por parte 
dessa empresa, em comemoração aos 35 anos da universidade 
e à 10ª Jornada Nacional de Literatura, constitui um privilé-
gio histórico que muito nos honra como universidade e como 
cidadãos. Em nome da Universidade de Passo Fundo, quere-
mos, assim, manifestar os nossos agradecimentos aos Correios, 
na pessoa do seu presidente, o passo-fundense Aírton Lângaro 
Dipp, cuja liderança tem mantido em situação de excelência a 
Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, uma das primei-
ras instituições criadas no Brasil e que se caracteriza por sua 
solidez e tradição, como empresa cidadã e incentivadora de ati-
vidades culturais, o que amplia sua credibilidade e o respeito 
que detém perante à sociedade brasileira. Muito obrigado.
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Aírton Lângaro Dipp, presidente da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, Rui Getúlio Soares, reitor da UPF; 

Tania Rösing, coordenadora geral da Jornada
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VOZES DO TERCEIRO MILENIO:
A ARTE DA INCLUSAO

John Hemingway

^

~
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[ Júlio Diniz ]
É para mim um prazer imenso estar iniciando o ciclo de de-

bates desta 10ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. 
Acho que a emoção do início dos trabalhos, que foi a belíssima 
festa de abertura, o aumento significativo do número de partici-
pantes, o número de atividades, a qualidade de nossos convidados 
e tudo o que antecedeu essa primeira mesa, com certeza absoluta, 
são uma garantia de que teremos uma excepcional Jornada. 

Nosso primeiro convidado é John Hemingway, que nasceu 
em Miami, na Flórida, Estados Unidos, em 1960. É o filho mais 
velho de Greg Hemingway e neto do grande escritor que todos co-
nhecem, Ernest Hemingway. Formou-se em História na Univer-
sidade da Califórnia, em 1983, e vive em Milão, na Itália, desde 
1984. Hoje trabalha como professor, tradutor e escritor. Em julho 
de 2002, organizou a Conferência Bienal da Sociedade Ernest He-
mingway em Stressa, Itália, em conecção com a Biblioteca J. F. 
Kennedy, nos Estados Unidos. Tem contribuído com artigos para 
várias revistas italianas e assina uma coluna mensal na revista 
digital Clínica Literária. Está produzindo a biografia de seu avô, 
o escritor Ernest Hemingway. Temos aqui a ajuda do Luiz, que 
vai participar e explicará melhor como será sua participação na 
conferência, que será em inglês.

[ John Hemingway ]

O Luiz Peazê me ensinou, ou tentou me ensinar, uma fra-
se em português: “É uma grande honra estar aqui.” Mi dicono 
anche che ci sono tanti italiani qui in questa zona. Questo mi fa 
molto felice. (“Eu soube que há muitos italianos nesta região. Isso 
me faz muito feliz.”) É uma grande honra para mim estar aqui 
por causa do tema desta Jornada, que é “Vozes do terceiro milê-
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nio: a arte da inclusão”, e, especialmente, por causa da relação 
que isso tem com o trabalho do meu avô e com aquilo em que ele 
acreditava.

Meu avô era um homem que acreditava em democracia e, 
especialmente, no homem comum. Muitos dos seus mais interes-
santes personagens fictícios, desde Santiago, em O velho e o mar, 
e Robert Jordan, em Por quem os sinos dobram, eram pessoas 
comuns apanhadas em situações extraordinárias. Mas eram per-
sonagens que, mesmo na derrota, quando tudo dava errado, man-
tinham a sua dignidade. Isso era especialmente importante para 
o meu avô; era algo pelo qual ele era obcecado.

É a primeira vez que venho ao Brasil, à América do Sul. Na 
verdade, estou especialmente impressionado com a dignidade do 
povo brasileiro. Eu nunca estive num país que mostrasse tanta 
dignidade humana, um país que tem tantas diferenças tremendas 
entre os ricos e os pobres. Eu realmente não vi nada em termos 
de racismo ou problemas desse tipo, bastante comuns na América 
e na Europa. É um país que meu avô certamente teria apreciado 
pela simplicidade genuína de seu povo, pelo seu valor e pelo seu 
modo de lidar com seus problemas com humanidade e dignidade.

Meu avô tinha um jeito muito único de escrever. Na maioria 
das vezes, ele não escrevia sobre a elite. Estava mais interessado 
no homem comum, no homem pobre. Acho que é porque ele enten-
dia que a força de qualquer democracia se baseia na participação 
da maioria. A sua escrita, o seu estilo claro e direto nunca subesti-
ma o leitor. Ele quer passar a sua visão para o leitor, mas entende, 
como apenas um grande escritor poderia, que o leitor tem de ser 
uma parte do seu trabalho. O leitor está criando ativamente essa 
visão, está fazendo parte dela. É muito difícil fazer isso, extrema-
mente difícil, porque requer muita paixão e fé nas pessoas.

Escrever, pintar ou fazer qualquer coisa exigem uma certa 
organização, assim como esta Jornada; requer mais do que ape-
nas habilidade técnica. O coração é importante, especialmente os 
sentimentos. Se não há paixão no que você faz, se você não está 
disposto a correr esse risco, significa que você não entendeu o que 
o meu avô via como uma verdade fundamental: que todo mundo 
está, ou deveria estar, envolvido nas questões humanas. No início 
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do seu livro Por quem os sinos dobram há um poema do poeta 
metafísico John Donne:

Nenhum homem é uma ilha isolada, inteira em si.
Cada homem é uma parte do continente, um pedaço do  
território todo.
Se um torrão de terra for levado pelo mar,
a Europa fica menor...
A morte de qualquer homem me diminui um pouco,
pois estou envolvido com toda a humanidade.
E, portanto, não mandes perguntar por quem os sinos dobram
eles dobram por ti.

Essa é a essência do que o meu avô acreditava; esse é o mo-
tivo pelo qual aceitei o convite para vir aqui, porque o que vocês 
estão tentando fazer é muito importante não apenas pelo Brasil, 
mas pelo mundo todo. Basicamente é isso que eu queria dizer.
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Luiz PeazêLuiz Peazê
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[ Luiz Peazê ]

Na Jornada anterior, cheguei dois dias antes e chorei de 
emoção quando ouvi pela primeira vez a música da Jornada, e 
passei chorando o restante do tempo. Me emocionei de verdade. 
Aqui todos já falaram de emoção e eu seria a última pessoa a não 
falar de emoção também. A razão do chapéu é que sou velejador 
e decidi vir velejando e entrar na emoção já da Jornada, e real-
mente é forte. Se lá fora onde eu estava, na outra, na anterior, já 
era forte, aqui é muito maior ainda. A minha participação consis-
te em traduzir o que o John falará para aquelas poucas pessoas 
que não entendem inglês.

Eu tive o privilégio também, e foi por intermédio desse privi-
légio que conheci o John Hemingway, de traduzir Por quem os sinos 
dobram. Eu teria feito o trabalho até de graça, porque realmente 
gosto da obra e me interesso muito pela vida do Hemingway; faço 
parte da Hemingway Society nos Estados Unidos. Então, foi um 
privilégio fazer o trabalho e me tornar amigo do John, esse grande 
cara que está aqui, uma pessoa simples no convívio, como eram os 
personagens que o Hemingway escolheu para tratar como princi-
pais personagens de toda a sua obra. Ele as coloriu com algumas 
pessoas fortes, proeminentes da elite, mas os principais sempre fo-
ram personagens simples. Em O velho e o mar foram Pilar, Robert 
Jordan e por aí afora. 
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A LEITURA DO CONTEXTO 
DO SECULO XXI´

Roger Chartier
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[ Deonísio da Silva ]
O professor Roger Chartier, com quem já tive o prazer 

de dividir uma mesa na Bienal Internacional do Livro em São 
Paulo, vai falar para vocês em espanhol, que é uma língua que 
dispensa tradução dada a proximidade com a nossa e, sobretu-
do, dada a situação do contexto em que ele fala. Roger Chartier 
é francês, de Lion, onde nasceu em 1945. É diretor dos Estu-
dos de Ciências Sociais da Escola de Auto-Estudos, diretor do 
Centro Internacional da Síntese Fundación por las Ciencias e 
membro de diferentes conselhos editoriais. Ele administra cur-
sos, seminários, conferências nas principais universidades do 
mundo, onde já recebeu inúmeras distinções e constitui, sem 
dúvida, um dos maiores estudiosos da sociologia da leitura, da 
não-leitura, da história do livro e das práticas da leitura no 
mundo ocidental. Suas principais obras publicadas no Brasil 
são: Cultura escrita; Literatura e história; Práticas de leitura, 
que ele organizou; A ordem dos livros, leitores, autores e bi-
bliotecas na Europa entre os século 14 e 18; Do palco à página; 
Publicar teatro e ler romance na época moderna, séculos 16 
e 18; História da leitura no mundo ocidental; A aventura do 
livro; Do leitor ao navegador; A história cultural; A ordem do 
livro, dentre outras. Eu que sou, além de apresentador aqui do 
professor Chartier, um leitor de seus livros, queria dizer que 
me encanta nas pesquisas do Roger Chartier é sua paixão pelo 
livro e pela história do livro, como é que nasceu; como é que as 
sociedades se organizam ao redor do livro. Ultimamente, tenho  
notado nas preocupações do Roger Chartier uma sincera busca 
sobre a contribuição que ele pode dar no esclarecimento dessa 
nova realidade do livro, a realidade virtual, que está trazen-
do problemas. São complexas alterações que trouxe a internet, 
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modificando em grande parte os nossos hábitos e as vias de 
acesso. Com a palavra a professora Doutora Márcia Barbosa, 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em 
Letras da Universidade de Passo Fundo.

[ Márcia Barbosa ]
A seguir, teremos a conferência de Roger Chartier. A con-

ferência intitulada “A leitura no contexto do século XXI”, que 
será proferida pelo sociólogo francês, além de ser uma das ativi-
dades iniciais da 10a Jornada Nacional de Literatura, constitui-
se na aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Letras 
(nível de mestrado) da Universidade de Passo Fundo. O Mes-
trado em Letras, curso recentemente autorizado pela Capes,  
possui duas áreas de concentração – Estudos Lingüísticos e Es-
tudos Literários – e começou a funcionar neste segundo semes-
tre de 2003, como resultado do intenso trabalho de pesquisa e 
extensão realizado pela instituição na área de Letras.

[ Roger Chartier ]

Infelizmente não falo português, razão pela qual vou falar 
em castelhano. Antes quero agradecer a Tania Rösing e a Luiz 
Peazê seu convite, aos organizadores, a perfeita organização e 
a todos e todas pela presença.

É um prazer e uma honra compartilhar com vocês um 
evento tão extraordinário. Devo confessar que é a primeira vez 
que falo numa conferência num circo. Para mim é um pouco 
aterrorizante e muito comovedor, porque um filho meu se dedi-
ca a ensinar as artes do circo às crianças das escolas primárias 
numa cidade ao sul da França. Penso que ele ficaria surpreso 
em me ver no seu espaço.

Como historiador, quero começar recordando que nós leito-
res do presente somos herdeiros de uma história de longa duração 
que incorporamos. A ordem dos discursos, tal como a conhecemos, 
estabeleceu-se a partir da relação que vincula hoje em dia tipos de 
objeto, como o livro, o diário, a revista, o encarte, formulário, car-
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tas etc., categorias de textos e formas de leitura. Essa vinculação, 
tão evidente para nós, resultou na sedimentação de três inovações 
fundamentais: em primeiro lugar, durante os primeiros séculos 
da era cristã, houve a invenção do livro, que chamamos “codex”, 
composto por folhas reunidas dentro da mesma encadernação, o 
qual, entre os séculos dois e quatro, foi substituindo os rolos lidos 
pelos leitores da Antiguidade grega e romana; segundo, mudan-
ças nos séculos 14 e 15, antes da invenção de Gutenberg, trouxe-
ram invenção um novo tipo de livro, que continha dentro de um 
mesmo objeto obras compostas por um só autor ou somente uma 
obra, o que não era freqüente para os livros, para os textos, para 
os discursos que não pertenciam à tradição cristã ou às obras em 
latim do mundo clássico; finalmente, no século quinze inventou-
se a imprensa, que se transformou rapidamente na técnica mais 
utilizada para a reprodução do escrito e a produção dos livros.

Somos herdeiros dessa história tanto que, para nós, um 
livro é um objeto diferente de outros objetos da cultura escrita; 
é uma obra que corresponde, que se vincula e se transmite atra-
vés desse objeto particular. E somos herdeiros dessa história de 
larga duração. A nossa percepção da cultura escrita fundamen-
ta-se na distinção imediatamente visível entre os diversos obje-
tos. Cada um pode identificar a diferença entre o livro, a revista, 
o diário, a carta, o encarte, a ficha. É justamente essa ordem do 
discurso que se transforma profundamente; é um novo mundo 
de uma textualidade eletrônica que nasceu ao final do segundo 
milênio e que vai caracterizar mais fundamentalmente o tercei-
ro milênio. Agora é um único suporte, com a vantagem de que 
na tela do computador aparecem ao leitor as diversas classes de 
textos tradicionalmente distribuídas entre os diversos objetos 
da cultura escrita, tal como a conhecemos. Todos os textos no 
mundo numérico são lidos no mesmo objeto, na tela do compu-
tador, e lidos nas mesmas formas, geralmente as formas deci-
didas pelo leitor. Cria-se, assim, uma continuidade textual que 
não diferencia mais os diversos discursos a partir de sua mate-
rialidade própria; conseqüentemente, é mais difícil a percepção 
das obras como tal em sua coerência, em sua identidade.

A leitura na tela é geralmente uma leitura descontínua, 
que busca, a partir de palavras-chave ou rubricas temáticas, 
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um fragmento textual do qual quer se apoderar sem que neces-
sariamente se aperceba da totalidade textual que contém esse 
fragmento. Pode-se dizer que, no mundo digital, as entidades 
textuais são todas bancos de dados que procuram fragmentos 
cuja leitura não supõe, de nenhuma maneira, a compreensão 
ou a percepção das obras em sua identidade singular. Então, 
vemos imediatamente o desafio lançado ao conceito tradicional 
de literatura. Essa é a razão pela qual não devemos dar menos 
originalidade e importância à revolução digital, ainda que hoje 
em dia seu efeito seja limitado e muito desigual. Devemos re-
cordar que 50% das direções eletrônicas estão situadas em paí-
ses de língua inglesa contra 5% nos países de língua espanhola 
e menos de 3% nos países de língua portuguesa. Vê-se, imedia-
tamente, a discordância entre a distribuição demográfica das 
populações e a localização das novas tecnologias.

Vê-se que essa revolução obriga o leitor a se distanciar de 
tudo o que passou, que foi criado, já que é uma revolução, ao 
mesmo tempo, da técnica de reprodução dos textos, da mate-
rialidade da percepção, da classificação, da relativização dos 
discursos. Então, os leitores devem transformar seus hábitos 
e gestos e abandonar os critérios imediatos, visíveis, mate-
riais, internalizados, que lhes permitiam distinguir, classificar 
os discursos em relação com sua inscrição material dentro da 
série de objetos que conformam a cultura escrita atual. Em 
1978, Borges declarou: “Fala-se no desaparecimento do livro.” 
Eu creio ser isso impossível. Não teve totalmente razão embo-
ra em seu país desaparecessem livros queimados de autores 
ou editores assassinados. Porém, seu diagnóstico expressava 
outra coisa: a confiança na sobrevivência do livro frente aos 
novos meios de comunicação do tempo, como o cinema, o disco, 
a televisão.

Podemos manter hoje em dia tal sentimento. Vamos nos 
equivocar porque estabelecer a questão dessa maneira não 
designa adequadamente a realidade da revolução do presente, 
caracterizada por uma nova técnica em forma de descrição, de 
difusão, de apropriação dos textos, não unicamente das ima-
gens das telas antigas do cinema ou da televisão. E as telas de 
nosso presente não ignoram a cultura escrita, mas a transmi-
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tem e multiplicam. Todavia, não sabemos bem, historiadores, 
sociólogos, antropólogos, como essa nova modalidade de leitu-
ra transforma a relação dos leitores com o escrito. 

Sabemos mais a propósito dos leitores da Antiguidade, 
que liam rolos, o que lhes impunha uma leitura contínua, que 
mobilizava o corpo inteiro e não lhes permitia escreverem 
aquilo que liam. Sabemos como a invenção do codex transfor-
mou essas práticas e permitiu gestos inéditos, que para nós são 
gestos habituais, como folhear um livro, citar precisamente 
uma passagem, estabelecer índices. A invenção do codex antes 
de Gutenberg e, depois, a invenção da imprensa favoreceram 
uma leitura fragmentada. Ninguém é obrigado a ler todas as 
páginas de um livro impresso, porém a grande diferença é que 
o codex, o livro impresso tal como o conhecemos, impõe a per-
cepção da totalidade da obra que contém, porque a identifi-
ca a partir da materialidade de um objeto que é diferente dos 
demais objetos da cultura escrita, o que não é mais o caso na 
continuidade textual da tela.

Como caracterizar, então, a leitura do texto eletrônico? 
Para compreender, um colega espanhol, Antonio Rodrigues de 
la Sierras, formulou duas observações que nos obrigam a aban-
donar as concepções espontâneas e os hábitos enraizados. Em 
primeiro lugar, não devemos considerar que a tela é uma pá-
gina, senão que é um espaço em três dimensões, que tem uma 
profundidade, e é nela que os textos brotam sucessivamente, 
desde o fundo da tela até alcançar a superfície iluminada. Por 
conseguinte, o espaço digital é o texto mesmo, não seu suporte, 
como o livro de papel, e quem está ligado na leitura do texto 
eletrônico deve pensar como despregando uma textualidade 
branda, móvel, infinita. A segunda observação de Rodrigues 
de la Sierras é que essa leitura “docifica”, como disse, o tex-
to sem, necessariamente, ater-se ao conteúdo de uma página, 
porque pode compor na tela conjuntos textuais efêmeros, sin-
gulares, não repetidos. Como o exemplifica, tal leitura é uma 
leitura descontínua, segmentada, fragmentada. Se convém 
bem para as obras de natureza enciclopédica, que nunca serão 
lidas desde a primeira até a última página, parece perturbada, 
inadequada, frente aos textos, às obras, aos gêneros cuja apro-



[ 78 ]

priação supõe uma leitura contínua, atenta, uma familiaridade 
com a obra e a percepção do texto como uma criação original, 
coerente.

O desafio do futuro limita-se, fundamentalmente, à capa-
cidade de esse texto desgovernado do mundo digital superar ou 
não a tendência ao derrame, à fragmentação que o caracteri-
za. Essa tendência produz outro desafio, que podemos chamar 

“ordem das propriedades”, que se entende com a palavra “pro-
priedade” tanto no sentido jurídico, o sentido que fundamen-
ta a propriedade literária, o copyright, como no sentido tex-
tual, qual seja, as propriedades, as características dos textos. 
Os textos eletrônicos, tal como os conhecemos, são um texto 
móvel, maleável, aberto, no qual o leitor pode intervir no con-
teúdo mesmo, não somente nos espaços deixados em branco; 
com a composição tipográfica, o leitor pode destraçar, recortar, 
estender recompor as unidades textuais das quais se apode-
ra. Nesse processo, é fundamental para uma reflexão sobre a 
literatura visto que se apaga a assinatura dos textos, o nome 
do autor; aqui os textos estão constritamente modificados por 
uma escritura coletiva, sucessiva, polifônica, que anuncia todo 
sentido da realidade ao sonho de Foucault sobre o desapare-
cimento, que considerava desejável, a apropriação individual 
dos discursos.

Entretanto, ao mesmo tempo, essa imobilidade, essa ins-
tabilidade lançam um desafio fundamental aos critérios, às 
categorias que, desde o século 19, 18, pelo menos, identificam 
as obras como tais, a partir de sua estabilidade, de sua singula-
ridade, de sua originalidade. O reconhecimento da propriedade 
do autor sobre sua criação e do editor que a vendeu supõe que 
a obra seja reconhecida e a identidade estável, fundamental-
mente repetida. Um vínculo estreito foi, então, estabelecido, a 
partir do século 18, entre a identidade singular, reprodutível 
dos textos, e a reafirmação de propriedade que protege os di-
reitos dos autores e, por conseqüência, dos editores. Essa rela-
ção é a que põe em questão o mundo digital, propondo textos 
maleáveis, abertos, gratuitos. Parece-me que tal interrogação 
pode abrir uma reflexão sobre os dispositivos que permitiriam, 
no futuro, delimitar, designar, identificar textos estáveis, do-
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tados de uma identidade perpetuada e percebível no mundo 
móvel da textualidade digital. E essa reorganização do mundo 
eletrônico tal como o conhecemos parece uma condição para 
que possam se proteger tanto dos direitos econômicos dos au-
tores como dos morais, como a remuneração ou o proveito da 
edição eletrônica.

E aí, sem dúvida, há uma distinção mais forte hoje em 
dia entre duas formas de publicação na rede eletrônica: a pu-
blicação que vai seguir oferecendo textos abertos, maleáveis, 
gratuitos, disponíveis, que cada um pode colocar na rede, e 
a publicação que resultará de um trabalho editorial e neces-
sariamente caracterizará os textos publicados para o merca-
do. Assim, o livro numérico, se se pode falar de livro numérico, 
estaria definido por oposição à comunicação eletrônica livre, 
espontânea, que autoriza a cada um colocar em circulação na 
rede suas idéias, opiniões, criações. Assim, reconstituir-se-ia na 
textualidade eletrônica uma ordem dos discursos, permitindo 
diferenciá-los segundo a sua identidade e autoridade próprias. 
Um exemplo para ilustrar isso seria a batalha travada entre as 
comunidades científicas e as revistas eletrônicas, que cerram 
o acesso aos artigos publicados de forma eletrônica porque os 
preços de suas inscrições são muito altos para as revistas cien-
tíficas e há uma negociação para torná-los compatíveis. Por um 
lado, está a lei de mercado, que cerra os textos e, por outro, o 
bem comum, que supõe a livre circulação dos descobrimentos.

Esse exemplo das revistas ilustra também, parece-me, a di-
ferença que existe entre a leitura dos mesmos textos, quando se 
lê de uma forma clássica impressa ou quando se lê de uma forma 
nova eletrônica, como exemplo, os artigos de uma revista ou de 
um periódico. Na primeira leitura, na leitura clássica, a constru-
ção do sentido de cada artigo em particular depende do que se dá 
inconscientemente por parte do leitor, de sua reação com os ou-
tros textos que o antecedem, ou seguem, ou compartem a mesma 
página em que foram reunidos no mesmo objeto ou na mesma 
página, com a intenção editorial imediatamente decifrável. Por 
sua vez, a leitura do mesmo artigo num banco de dados eletrônico 
corresponde a uma ordem totalmente diferente, porque o único 
contexto desse artigo não é o contexto dos outros artigos publi-
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cados no mesmo número da revista, mas é superposição de uma 
mesma temática e na mesma ordem lógica.

Vemos um momento em que se discute muito nas biblio-
tecas a possibilidade ou a necessidade de dar uma forma nu-
mérica e eletrônica às coleções. Uma observação semelhante 
recorda que, por ser fundamental, esse projeto de numeração 
nunca deve conduzir à relegação ou à destruição dos objetos 
impressos no passado. Isso porque, para compreender a leitura 
desses objetos, tal como foi desenrolada no passado, devemos 
ter a possibilidade de manter a relação com a materialidade em 
que foram escritos. Assim, parece-me que a função das biblio-
tecas é desenvolver os dois elementos juntos, abrir a circulação 
gratuita à comunicação eletrônica, proteger, conservar, man-
ter, graças a isso, a cultura escrita do passado em todas as suas 
formas sucessivas ou simultâneas.

O mundo da comunicação eletrônica lança um outro desa-
fio: o desafio da superabundância textual. A oferta transborda 
a capacidade de apropriação de leitura dos leitores. Não foi um 
fenômeno novo no momento da invenção da imprensa, ao final do 
século 19, que se reflexionasse também sobre o excesso de livros, 
a superabundância de textos, o temor frente a uma cultura es-
crita indomável, incontrolável. Porém, evidentemente, o mundo 
eletrônico multiplica essa oferta e gera essa inquietação e confu-
são. Como pensar a leitura frente a uma oferta textual tão multi-
plicada? E mais, com a invenção da imprensa e a industrialização 
da imprensa, no começo do século 19? Será o texto eletrônico um 
novo livro infinito, monstruoso, indomável, que nada controla, 
tal como o livro de arena, imaginado por Borges?

Propõe-se uma nova forma de diálogo entre o leitor e seus 
livros. Não conhecemos a resposta, porém, a cada dia, como 
leitores e, algumas vezes, como escritores, sem saber a inven-
tamos. Quero finalizar falando dos três últimos desafios desta 
entrada no terceiro milênio que me parecem estabelecidos por 
essa coexistência ou tensão entre as formas clássicas de produ-
ção e comunicação textual: o manuscrito, o impresso e as novas 
formas do mundo digital. O primeiro desse desafio é o lingüís-
tico. Como pensar a língua deste novo mundo que construiu a 
comunicação eletrônica? Até agora sua universalidade limitou-
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se, finalmente, às três formas de idiomas universais propostas 
no passado. A primeira forma, a mais imediata, a mais eviden-
te, talvez, e a mais perigosa, vincula-se à dominação de uma 
língua particular, o inglês, como língua de comunicação univer-
salmente aceita dentro e fora do mundo eletrônico, tanto para 
as publicações científicas como para os intercâmbios informais 
da rede. Evidentemente, essa dominação se limita ao controle  
por parte das empresas mais poderosas, dos Estados Unidos, 
do mercado das bases de dados numéricos, do website,  das 
produções e difusão da informação. Evidentemente, também, 
a imposição de uma língua única e do modelo cultural domi-
nante conduz, necessariamente, à destruição mutiladora das 
diversidades.

Porém, a dominação do inglês oculta outras inovações 
mais da textualidade eletrônica. Por um lado, o texto eletrônico 
reintroduz na escrita algo de uma língua-forma que busca uma 
linguagem simbólica capaz de representar adequadamente, se-
não os procedimentos do pensamento, pelo menos, o registro de 
interpretação do discurso. Utilizou-se na rede de uma maneira 
pictográfica alguns caracteres do teclado – ( ) . ! , ; : – para indicar 
um registro de significados do que foi escrito, como alegria, tris-
teza, ironia, ira etc. Aqui se evidencia a busca de uma língua não 
verbal e que, por essa mesma razão, poderia permitir uma comu-
nicação universal das emoções e indicar registro do sentido.

Por outro lado, é possível dizer que o inglês da comu-
nicação eletrônica é mais uma linguagem artificial, com um 
vocabulário e um sentido próprio, que uma língua particular 
do inglês clássico, elevado a língua universal. Parece-me que 
aqui está a ambigüidade de que não necessariamente o conhe-
cimento do inglês em sua forma tradicional permite a entrada 
com desenvoltura nos intercâmbios da rede. As conseqüências 
são mais fortes pensando nos Estados Unidos, onde a hege-
monia da língua conduz a pensar na inutilidade da aprendi-
zagem das outras línguas. Há poucos anos, uma governadora 
do Texas declarou que o inglês será suficiente para Jesus; logo, 
deveria ser suficiente para as crianças do Texas. Assim, hoje 
somente 8% dos alunos estudantes do colégio seguem aulas de 
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línguas estrangeiras, segundo uma estatística publicada pelo 
New York Time.

Em segundo lugar, parece-me, como dizia, que a impo-
sição dessa língua universal que utiliza o inglês como matriz, 
porém inventa suas próprias formas, não necessariamente se 
controla a partir do conhecimento da língua inglesa. Devemos 
mencionar que essa discrepância foi reduzida nos últimos anos 
com o progresso da imbricacão da direção eletrônica e de re-
cursos da nova técnica digital em muitos países do mundo, po-
rém, como foi mencionado na estatística com a qual comecei, 
há uma dominação que se mantém muito forte até agora: a 
metade das direções eletrônicas está ligada a países de fala in-
glesa. A conclusão eu vou deixar de lado.

O segundo desafio é o desafio quanto à realidade e à de-
finição das bibliotecas hoje em dia. E a terceira conclusão não 
é minha porque tomei emprestada de uma reflexão de Emilia 
Ferrero, uma reflexão sobre a relação entre essa nova textuali-
dade e a filosofia. E me permitam citar dois ou três elementos 
dessa reflexão de Emilia Ferrero, quando dizia, no Congresso 
de Editores em Buenos Aires, no ano de 2000, que, suspeita-
mente, muitos candidatos a presidente ou ministros da Educa-
ção – muitos não, todos – sustentam um discurso coincidente, 
internet nas escolas, como se os computadores, por si só, pu-
dessem ser um trampolim para seu nível de alfabetização nun-
ca alcançado e como se os mestres, desatualizados e malpagos, 
fossem imediatamente reciclados. Porém, a tecnologia, por si 
só, não vai simplificar as dificuldades cognitivas do processo 
de alfabetização. Nessa posição, método versus tecnologia é o 
que nos permitirá superar as desventuras do analfabetismo. E 
vou citar o último parágrafo de minha fala e de Emilia: a alfa-
betização não é um luxo nem uma obrigação; é um direito, um 
direito de meninos e meninas que serão homens e mulheres 
livres. Ao menos isto é o que desejamos: cidadãos e cidadãs 
de um mundo onde as diferenças lingüísticas e culturais se-
jam consideradas como uma riqueza, não como um defeito. As 
distintas línguas e os distintos sistemas de escrita são parte 
do nosso patrimônio cultural, da diversidade cultural; são tão 
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importantes como a biodiversidade, porque, se as destruirmos, 
não seremos capazes de recriá-las.

[ Júlio Diniz ]

A primeira pergunta é para John Hemingway: “No Bra-
sil é usual dizer que Paulo Coelho não faz literatura. Você já 
ouviu falar disso? Você alguma vez já leu algum de seus livros? 
O que você acha dele?” E há uma observação: “Eu preciso te 
dizer que seu avô foi fantástico e maravilhoso.” Vou juntar 
com uma outra pergunta, que é a seguinte: “Eu não sei exata-
mente onde você mora, em que cidade você mora, mas qual é a 
principal idéia que você tem do Brasil no seu país? As pessoas 
em geral conhecem alguns dos principais autores brasileiros? 
Talvez eles tenham ouvido falar de Machado de Assis, mas, em 
relação aos modernos Moacyr Scliar, Verissimo ou mesmo Car-
los Drummond de Andrade, eles são conhecidos? O que você 
acha da literatura brasileira?” Uma terceira pergunta: “Como 
você começou a se interessar pela escrita? Como você começou 
a escrever?” E uma última pergunta: “Como se dá o incentivo 
à leitura fora do Brasil, em países como os Estados Unidos?

[ John Hemingway ]
Quanto a estudar o meu avô, meu pai nunca falava sobre 

o meu avô, porque eles tinham uma relação muito difícil, mas 
eram muito parecidos: era uma relação de amor e ódio. Então, 
quando comecei a ler os livros do meu avô, aos 13 anos, eu estava 
obviamente curioso em saber quem era aquele homem. Então, 
perguntava ao meu pai, mas ele não respondia, ele fazia tudo 
que podia para desviar minha atenção. Então, dependia de mim 
descobrir sobre o meu avô, porque eu queria entender o meu pai, 
o que era parte de entender a mim mesmo. Isso é, provavelmen-
te, o que muitos de vocês têm de fazer em suas vidas: entender 
quem são os seus pais e quem foram os seus avôs.

Quanto à outra pergunta, sobre se as pessoas em geral co-
nhecem os escritores brasileiros, na Itália, onde eu moro, mais 
pessoas conhecem os escritores brasileiros. Eu li Paulo Coelho 
pela primeira vez na Itália, numa tradução italiana; nos Esta-
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dos Unidos eu não sabia quem ele era. É muito difícil para es-
critores estrangeiros que não escrevem em inglês se tornarem 
bem conhecidos nos Estados Unidos. Eu tenho de confessar 
que conheço mais escritores falantes de espanhol da América 
do Sul do que escritores falantes de português. Isso, provavel-
mente, se deve ao fato de que nos Estados Unidos mais pessoas 
consideram a América do Sul – por mais estranho que pareça 
– como tendo apenas países que falam espanhol.

[ Roger Chartier ]
O novo formato dos livros está mais próximo da forma de 

funcionamento do cérebro humano. Isso é uma questão muito 
difícil, porque, por um lado, devemos pensar que há algo invariá-
vel, universal, antropológico no ser humano e, ao mesmo tempo, 
que o cérebro humano é também produto da história. Pode-se 
dizer que as técnicas intelectuais podem plasmar, transformar 
a organização da maneira pela qual o cérebro humano pode or-
ganizar a conservação e o acesso à memória. Por exemplo, entre 
a Idade Média e o Renascimento praticavam-se as artes da me-
mória como se o cérebro humano fosse uma biblioteca ou um 
ativo, com casas, edifícios, praças, com palácios com diversas 
salas. Então, em cada um desses lugares se colocariam os tex-
tos, os temas que a memória utilizaria como armazém. Dessa 
maneira, penso que a questão que está inscrita aqui é saber se 
a organização mental que foi produzida pelas tecnologias clássi-
cas, da cultura escrita, vai ser substituída por outra tecnologia 
material e mental e se vai plasmar a organização mental de uma 
maneira muito diferente. Parece-me uma questão aberta, que 
pode reunir pessoas que trabalham em medicina, sobre as fun-
ções psicológicas, mentais, memoriais, e, por outro lado, uma 
reflexão histórica sobre essa relação dialética entre a criação 
do indivíduo na sua mente e a diversidade das tecnologias in-
telectuais. A segunda pergunta é saber se, finalmente, com o 
livro eletrônico vamos ter a comodidade oferecida pelos livros 
impressos. E aqui poderíamos recordar uma dupla briga. A pri-
meira de alguém que disse uma vez que, se o livro impresso 
fosse inventado depois do computador, pareceria um grande 
progresso para a humanidade porque, se o livro impresso cai, 
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não quebra e porque é de uma leitura mais fácil para os olhos do 
que o livro eletrônico; finalmente, no formato de bolso, o livro 
permite também o uso imediato e portátil. E a segunda questão 
está na briga de Bill Gates quando dizia que, quando o livro lhe 
interessa, copia-o e imprime-o. Essa reflexão abre caminho para 
se pensar na coexistência que vai definir objetos de inscrição dos 
textos em diversos aparatos segundo o tipo de leitura e gênero 
discursivo ao qual correspondem. O terceiro milênio vai ser o 
milênio da coexistência, não necessariamente pacífica, das três 
tecnologias principais da cultura escrita: a escritura manuscrita, 
escrevemos cartas; a escritura impressa, que define o mundo 
dominante da publicação, e a inscrição eletrônica com os múlti-
plos usos, tal como a conhecemos. 

A terceira pergunta é sobre como vejo a questão da po-
lítica da língua e por que não tratei diretamente do tema da 
inscrição, o tema da inclusão. Em primeiro lugar, para a po-
lítica da língua, isso é ambíguo porque se pensa nas políticas 
estatais da língua, tal como o governo francês, por exemplo, 
havia sonhado para impedir a hegemonia dos ingleses. Isso 
é absolutamente absurdo e vai fracassar. O problema não é 
uma política, e nesse sentido muito restrito, senão que é uma 
dimensão coletiva de aprendizagens, usos, práticas, que per-
mitem manter uma diversidade lingüística, o que, como dizia 
Emilia Ferrero, é tão importante como a diversidade biológica. 
E a partir desse momento, há um esforço na negociação, uma 
série de transações, de conflitos para manter essa pluralidade. 
Porém, não se pode pensar diretamente ou unicamente numa 
política da língua tal como se pensava nos séculos 18 ou 19. E 
quanto à discussão, o que me parece importante não são neces-
sariamente as palavras que condenam a exclusão, porque nun-
ca foi visto em nenhuma circunstância alguém que defendesse 
a exclusão. É um tema muito fácil, suponho, para os homens 
políticos ou para os intelectuais dizer que são contra a exclusão. 
O verdadeiro problema é o que se faz com as decisões políticas 
das práticas cotidianas. Parece-me que o que devemos fazer é 
aprofundar a reflexão, analisar as palavras de boa vontade e 
impor no jogo democrático que as ações correspondam a essas 
palavras diante da exclusão. Porém, devo dizer que se tenha 
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uma certa desconfiança ou reticência frente a um entusiasmo 
puramente discursivo, enquanto as coisas se desempenham, se 
jogam a um nível mais humilde, que é o nível da atuação cívica 
e da relação entre poderes e cidadãos. 

Finalmente a última pergunta, sobre o que é melhor 
para introduzir os alunos na literatura. Ler obras completas, 
evidentemente, em número mais reduzido, ou ler mais obras 
numa forma de resumos ou cópias xerográficas. Parece-me que 
o importante a respeito da obra como tal – não quero dizer 
que, necessariamente, numa classe se deva ler a totalidade 
dos Irmãos Karamasow ou da Comédia humana de Balzac – a 
percepção de que cada fragmento que se lê está introduzido 
dentro de um projeto estético, intelectual, filosófico, cívico. E 
aí está um grande perigo que antecedeu a fragmentação eletrô-
nica, que é a fragmentação da fotocópia, porque muitas vezes 
os textos são totalmente desvinculados da obra, inclusive sem 
as indicações básicas que mencionam de onde vêm. Assim, há 
o perigo de uma perda da compreensão, da percepção de gesto 
estético. Significa dizer que Balzac ou Flaubert ou Dostoievski 
escreveram uma obra que tinha sua coerência, sua identidade 
na sua totalidade. Não parece ser necessário ler inteiramen-
te, porém a exigência fundamental é dar a ler numa forma 
impressa que respeita a possível percepção da obra como tal. 
Então, é tarefa do professor, depois, contextualizar cada frag-
mento dentro dessa percepção.
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Frei Betto

AMERICA LATINA
PARCEIRA OU REFEM DA GLOBALIZA`AO?
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[ Deonísio da Silva ]
Até chegar aqui, Betto foi sempre um homem empenhado 

nas causas populares; entre tantos percalços, enfrentou também 
o Carandiru, onde foi preso comum por dois anos e preso político 
por outros dois. Quando Betto chegou ao Carandiru, os outros 
presos olhavam e diziam assim: “Aquele ali quem é?” “Aquele é 
preso político. O que ele é? É um perigoso terrorista.” E como era 
terrorista, o Betto não negou para poder manter o respeito na 
prisão. Nasceu em Belo Horizonte no ano de 1944. Como cidadão 
e religioso dominicano, está em busca de soluções para diferentes 
questões sociais existentes no Brasil. Desde cedo, manifestou a 
vocação intelectual pelo amor aos estudos e à escrita. Antes de 
ingressar no convento dos dominicanos, já havia se ligado à Ju-
ventude Estadual Católica, à Juventude Universitária Católica, 
também situação política que lhe custou alguns dias de cadeia.

Frei Betto publicou mais de trinta livros, traduzidos para 
várias línguas e publicados em dezenas de países, para inúmeros 
jornais e revistas do Brasil e do exterior. É interlocutor privilegia-
do do presidente Lula e tem um bom espaço no Vaticano. É asses-
sor e consultor de movimentos populares. Recebeu prêmios na-
cionais e internacionais, como Jabuti, o Juca Pato, de intelectual 
do ano, a medalha Chico Mendes, entre outros. Tem ministrado 
cursos e conferências por todo o Brasil e pelo mundo afora. Entre 
seus livros se destacam Cartas da prisão, Das catacumbas, Ora-
ção na ação, Natal, A ameaça de um menino pobre, A semente e o 
fruto, Igreja e comunidade, Diário de Puebla. Frei Betto nasceu 
escritor e só depois tornou-se frade. Ele tem um estilo não só nos 
artigos, mas nos seus romances, como em Dia de Ângelo e Hotel 
Brasil, que é a sua marca indelével. É um dos raros escritores 
brasileiros que tem seu próprio estilo, além de escrever também 
literatura infanto-juvenil, como é o caso do Alucinado som de 
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tuba. Como um dos expoentes da “teologia da libertação” e como 
ficcionista, traz para a literatura a vivência das classes excluídas. 
Se o tema desta Jornada é a inclusão, acho que poucos brasileiros 
combateram as exclusões e posicionaram-se a favor dos excluídos 
querendo incluí-los na sociedade brasileira como frei Betto.

[ Frei Betto ]

Quero agradecer todo esse carinho na pessoa da querida 
Tania, que realmente realiza o milagre da multiplicação das le-
tras, que é muito importante. O contista cubano Anério Cardoso 
cunhou uma expressão de que eu gosto e repito sempre, inclusi-
ve agora que participo da coordenação do programa Fome Zero: 
o ser humano tem duas grandes fomes, a de pão e a de beleza; a 
primeira é saciável, a segunda é infindável. E eu creio que esta 
segunda essa Jornada procura, de alguma forma, aplacar, mas 
nós nunca estaremos suficientemente saciados porque temos 
fome de amor e Deus é amor.

Quando eu penso numa Jornada Literária que tem como 
tema a arte da inclusão e como símbolo o rosto de um pequeno 
índio imitando o fotógrafo que o retratou, eu digo: estamos em 
muito bom caminho. A literatura brasileira tem sido, ao longo 
de séculos, uma tentativa de resgatar as nossas raízes e, talvez, 
se houvesse mais literatura no mundo e no Brasil, nem preci-
sássemos de psicanálise, muito menos de metade do que con-
tém uma farmácia. Eu, por exemplo, que nunca fiz análise, fui 
descobrir com meus amigos analistas que fui salvo dos quatro 
anos de prisão graças à literatura, à arte da palavra. Consegui 
transformar uma experiência trágica, dolorosa, sofrida, numa 
expressão literária, e isso vem dos poderes da literatura, que 
nos ajuda a organizar a subjetividade, embora essa subjetivida-
de permaneça sempre indecifrável.

A palavra escrita ou a palavra falada nada mais são do que 
um intervalo entre o silêncio. Se não temos consciência disso, cor-
remos o risco de fazer a palavra perder o seu valor. A palavra é 
um intervalo entre o silêncio, e o silêncio é a matéria-prima do 
amor. Os gregos, que sabiam tudo, pois nós só estamos tratan-
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do de decodificá-los, cunharam a inclusão entre duas pessoas em 
quatro expressões que se sucedem em níveis crescentes de apri-
moramento: o primeiro, o pornô, de onde vem a palavra “porno-
grafia”, o prazer de um é a degradação do outro; o segundo, o eros, 
que Freud tanto trabalhou na sua teoria psicanalítica, o encontro 
dos dois é altamente prazeroso; o terceiro, a filia, de onde vem a 
palavra “filosofia”, mas também deriva a palavra “amizade”, cujo 
encontro é prazeroso e gera uma profunda cumplicidade; no nível 
mais profundo, o ágape, a intensidade amorosa é tanta que dis-
pensa gestos e palavras, pois fala pela plenitude do silêncio, que 
é a experiência. O Deonísio sabe disso da nossa querida Tereza 
D’Ávila, que chegava a dizer “morro por não morrer”. 

De fato, quando vejo um índio como símbolo desta Jornada, 
eu penso que nós somos filhos de tantas nações indígenas, somos 
filhos de tantas nações africanas, aqui belamente representadas 
esta noite, e somos filhos, também, dos nossos colonizadores. Mas 
nem sempre a literatura brasileira tem resgatado com suficiente 
força essas raízes, principalmente as negras e as indígenas. É bom 
saber que em 1970 havia trezentos mil índios no Brasil; hoje são 
750 mil, divididos em cerca de 230 diferentes etnias, uma enor-
me riqueza cultural. Quando vamos a países da Europa, como a 
Suíça, onde oficialmente são faladas quatro diferentes línguas e, 
extra-oficialmente, tantos outros dialetos nos cantões, nos per-
guntam: “Como é possível, num país de dimensões continentais 
como o Brasil, com mais de cem milhões de pessoas, vocês falarem 
um único idioma?” Então, a gente reage quanto à desinformação: 

“No Brasil nós falamos 187 diferentes idiomas, um é o português 
e, graças às nossas nações indígenas, 186 são falados por elas.” 
Muitos brasileiros ignoram isso, infelizmente.

Ora, a literatura não muda o mundo; ela muda as pessoas,  
como já foi dito por alguém. E as pessoas modificadas pela litera-
tura mudam o mundo, é a grande prova da nossa vocação literária. 
Às vezes um jovem escritor ou uma jovem escritora – felizmente é 
cada vez maior o número de mulheres escritoras nesse país – me 
pergunta: “Como é que a gente sabe se tem vocação literária?” Eu 
respondo: “Se você imagina que pode fazer alguma coisa na vida 
na qual possa prescindir do escrever é porque você não nasceu 
escritor. Se você acha que pode ser um excelente advogado, pintor, 
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você pode ser um excelente agenciador de imóveis ou trabalhar 
na Bolsa de Valores, ganhar muito dinheiro, ser muito feliz, você 
não é um escritor. Agora, se você acha que pode não ser nenhuma 
outra coisa na vida, mas que se só escrever será muito feliz, você 
nasceu escritor.” Um escritor nasce condenado à escrita. Não é 
algo que se possa escolher. É fato que é algo que nem sempre tem 
a oportunidade para aflorar, sobretudo num país de tanto analfa-
betismo como o Brasil, num país onde ainda é luxo falar de fome 
e de beleza.

Nós estamos cuidando de um grande programa de inclusão 
social para saciar a fome de pão, o Fome Zero, que não é um pro-
grama assistencialista, mas um programa de inserção social, um 
programa que hoje faz chegar renda a trezentas mil famílias em 
358 municípios pobres deste país; até dezembro, serão 1.500.000 
famílias recebendo, a cada mês, pelo menos cinqüenta reais para 
aquisição de alimentos. Parece pouco, mas, se considerarmos 
que, nos municípios do semi-árido Nordeste, são, no mínimo, qui-
nhentas famílias cadastradas, isso significa uma injeção mensal 
de 25 mil reais, o que representa uma revolução na economia 
local. O cartão não é para sempre, é para um ano e meio; onde ele 
chega, chegam inúmeras políticas públicas, como a alfabetização, 
os programas de saúde, horta doméstica e comunitária, agricul-
tura familiar, microcrédito, cooperativismo. Para não me esten-
der, vou apenas dar um exemplo, o do município de Guaribas, um 
dos mais pobres do Brasil, no sul do Piauí, onde o programa teve 
início. Até janeiro, o índice de mortalidade infantil em Guaribas 
era de 59,9 crianças no primeiro ano de vida em cada mil; desde 
abril, não morre uma criança em Guaribas e, no mês passado, foi 
inaugurado um salão de beleza, o que é muito sintomático. Quan-
do uma população muito carente começa a cuidar do seu aspecto 
físico, é sinal de que está conquistando a auto-estima. Isto é o 
programa: um programa que transcende partidos, ideologias, re-
ligiões e para o qual somos todos convocados a participar. 

Por isso, esta noite nós distribuímos a tantos aqui uma pe-
quena cartilha mostrando não só o que é o programa, mas como 
cada um de nós, como pessoa física ou jurídica, pode e deve par-
ticipar. Ora, quando nós falamos de fome zero, estamos falando 
também da de cultura, da fome de estética, da fome de arte. A 
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dona Josefa, em Acauan, alfabetizada na primeira turma do Fome 
Zero, aos 73 anos, disse ao alfabetizador no dia da formatura: “Eu 
quero que o senhor me leve lá no sindicato rural.” “E por que que 
a senhora quer ir lá?” “Porque eu quero mexer na minha ficha 
de aposentada.” “Mas a senhora não está recebendo a aposenta-
doria?” “Estou, mas eu quero tirar o meu dedo e colocar a minha 
assinatura.” Isso é o programa.

Um escritor, uma escritora, é alguém que põe no mundo 
a sua assinatura, e um verdadeiro escritor pouco se importa se 
os livros dele vendem mais ou vendem menos, ou nem vendem; 
o importante para ele é transformar em oração escrita a turbu-
lência que traz no coração e que, muitas vezes, é reflexo da tur-
bulência do contexto em que ele vive. Hoje citaram aqui a frase 
do Edgar Morin, que está aqui entre nós, de que a literatura é a 
busca dessa harmonia entre o texto e o contexto. Eu ouso fazer 
um acréscimo para que o leitor possa tirar para sua vida o bom 
pretexto. Eu creio que desse triângulo – texto, contexto e pre-
texto – é que se faz uma obra literária, mas, necessariamente, 
não é o livro impresso por uma editora, vendido numa livraria. 
O meu querido amigo, saudoso Roberto Drummond, que fale-
ceu no ano passado, contava por que todos nós que escrevemos 
somos como aqueles que fazem música: temos sempre ascen-
dentes na família que também gostavam de escrever. Isso é um 
pouco genético. No meu caso, o meu pai escrevia e a minha mãe 
ainda escreve. Então, o gato da casa não escreve, mas, pela ma-
neira como se enrola nos jornais, gosta muito de ler... 

O Roberto Drummond contava uma história fantástica da 
família dele. Ele tinha um tio que era considerado o anjo tor-
to da família e foi mandado para administrar uma fazenda no 
interior de Minas, onde passava a semana inteira na primeira 
metade do século passado. Não dava muito trabalho; não havia 
essa concepção de agronegócio, essa fissura que hoje tem em 
muitas fazendas bem organizadas. Era apenas para cuidar um 
pouco de gado, um pouco de leite, um pouco de alguma coisa 
que se plantava para subsistência. Então, ele tinha muito tem-
po para escrever e enchia cadernos e cadernos com seus contos. 
Aos sábados, montava num cavalo e ia para um bar num entron-
camento de estrada, onde os vaqueiros se reuniam para relaxar 
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um pouco do trabalho na tarde de sábado. E ele pagava cachaça 
e cerveja para todos eles com uma condição: ouvirem os contos 
que escrevera na semana.

Esse é um escritor, ou seja, desde Homero aos autores bíbli-
cos, a literatura é uma tentativa de dizer o que nós apreendemos 
no mais profundo da nossa intuição. A literatura não é um produ-
to da razão, mas uma arte da inteligência porque a razão é a im-
perfeição da inteligência e a palavra “inteligência” vem do latim 
intuslegere, que significa “ler dentro”. Existem pessoas analfabe-
tas sumariamente inteligentes, porque lêem dentro das pessoas e 
das situações, e o verdadeiro escritor é um ser que capta a interio-
ridade das pessoas e das coisas. Quando lemos esses textos que eu 
citei, por exemplo, os gregos antigos, vemos que eles não tinham 
livros sagrados; eles conseguiam organizar sua mundividência, a 
sua cosmovisão a partir dos textos de Homero. Muitos dos textos 
bíblicos foram plagiados de culturas mais antigas ainda, porque 
a literatura é sempre uma recriação, eu diria, até, uma arte do 
plágio. É muito difícil a gente dizer que algo é totalmente original, 
até porque a literatura é um pouco como o universo. São apenas 
26 letras para fazer toda a obra do Erico Veríssimo, do Machado 
de Assis e do Guimarães Rosa, assim como são apenas 92 átomos 
para fazer todo o universo desde o seu corpo inteiro – Passo Fun-
do, Brasil, o Himalaia, a galáxia em que vivemos. 

Vê-se que não é tão difícil escrever um bom best seller; é só 
saber combinar as 26 letrinhas e a coisa flui. Assim como alguém 
soube combinar as 92 letras atômicas, de modo que tudo o que 
há no universo resulta dessa combinação, inclusive você. E já que 
nós comemoramos esta noite um aniversário, e o Deonisio lem-
brou que as mulheres não gostam de falar da idade, vou dar uma 
sugestão: podem falar que vocês têm 15 bilhões de anos e não es-
tarão mentindo, porque todos os átomos do nosso corpo vêm das 
moléculas e vêm dos átomos. Todas as células do nosso corpo vêm 
das moléculas, que vêm dos átomos, e todos os átomos do nosso 
corpo foram cozidos no único forno, o calor das estrelas. Somos 
todos aqui filhos de matéria estrelar. É por isso que a gente olha 
com tanta alegria para um céu estrelado e com tanta nostalgia 
quando ele está nublado: saudades do berço. É esse o mistério da 
vida, da existência, da inclusão, desde a inclusão social à inclusão 
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da nossa relação com a natureza. Vocês já pensaram que a vida é 
um beijo na boca, é o almoço? Pensa no almoço que você teve hoje, 
na verdura, na salada que você comeu é um vegetal que morreu 
para te dar vida; a carne que você comeu é de um animal que 
morreu para te dar vida; o arroz, o feijão, um cereal que morreu 
para te dar vida, ou seja, toda a natureza se recicla na nossa vida 
e todos nós estamos aqui sobrevivendo graças à inspiração de um 
gás letal. Quem tem casa perto do mar sabe disso. Oxida os mais 
modernos transatlânticos, no entanto é desse gás que as nossas 
células arrancam vida, e nós devolvemos expirando gás carbônico 
para alimentar os planctus e as plantas que nos fornecem oxigê-
nio. Eu exagerei na expressão? Não? É exatamente isso, científico. 
Apenas a literatura nos permite falar isso de outras maneiras.

Ora, não só a inclusão se dá no social; a inclusão se dá na 
natureza, se dá na relação com Deus, mas a mais difícil de todas 
as inclusões é a nossa relação com o semelhante. Por que é a mais 
difícil? Porque justamente a nossa existência só consegue realizar 
aquilo que a música berimbau falou: “Quem não consegue sair de 
si vai morrer sem amor.” Na medida em que essa existência ga-
nha algum sentido, a literatura, toda ela, toda a tradição literária, 
é a tentativa de imprimir o sentido ao mistério da existência e das 
relações humanas. A gente poderia dar muitos exemplos, mas, tal-
vez, seja bom lembrar o mais clássico: as tragédias gregas, toda a 
obra de Sófocles, de Ésquilo, Aristófanes e tantos outros, que nos 
permitem ainda hoje entender melhor o coração humano, com 
todo o mistério que possui. Ocorre que nós estamos vivendo uma 
era imagética e, pela primeira vez na história, estamos passando 
da percepção do tempo como história para a percepção do tempo 
como instantaneidade. Livro tem começo, meio e fim. As grandes 
narrativas literárias ajudaram todos os povos a encontrar a sua 
identidade e, no momento em que as narrativas desaparecem, no 
momento em que a imagem – seja no cinema, no vídeo ou na te-
levisão, sobretudo na televisão – funde os três tempos – passado, 
presente e futuro –, promove a desistorização do tempo.

Você, professor ou professora, preste atenção nisso. Às vezes, 
professores me perguntam: “Por que nós éramos tão disciplina-
dos na escola e os meus alunos já não são tão disciplinados?” Eu 
respondo de uma maneira breve: “Porque o ideal para seu aluno é 
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poder mudar o professor de canal.” Suportar quarenta, cinqüen-
ta minutos de aula não é fácil para quem está acostumado a ter 
um monitor na mão, mudando de canal segundo o bel-prazer.

A desistorização do tempo é, a meu ver, o maior desafio da li-
teratura no início deste século XXI, porque no momento o tempo 
foi bem armado na sua historicidade pela tradição judaica. Repa-
rem, são quatro grandes pilares da nossa cultura atual, os quatro 
bebem na tradição hebraica e têm nas suas teorias e propostas 
um forte caráter do tempo como história: Jesus, Freud, Marx e 
Einstein. Sem entender por que o relato do Gênesis diz que Deus 
criou o mundo em sete dias, eu, às vezes, fazendo propaganda 
para a Nestlé, digo que os gregos tinham razão ao desconfiar dos 
hebreus, porque um deus verdadeiramente onipotente é como 
Nescafé, cria instantâneo, não precisa de sete dias. Ora, o que 
os gregos não perceberam é que a historicidade era tão forte e 
vital na consciência hebraica que, antes do aparecimento do ser 
humano, o tempo já tinha um caráter histórico, e hoje há a si-
multaneidade da imagem, o aqui e agora. Até vi um programa de 
televisão com este nome, Aqui e agora, que está arrancando o ca-
ráter histórico do tempo e criando nas consciências uma grande 
instabilidade. Por quê? Porque é cada vez mais difícil as pessoas 
terem ideais, utopias e estabelecerem projetos, visto que são três 
fatores que dependem da percepção do tempo como história.

Eu não condeno a era imagética, mas me preocupo com o 
conteúdo das emissões imagéticas, sobretudo nos grandes veí-
culos  de massa, onde cada vez há mais entretenimento e menos 
cultura. A diferença é que a cultura cria discernimento e cons-
ciência crítica; o entretenimento hipnotiza. O entretenimento 
toca os nossos sentidos; a cultura toca a nossa subjetividade e a 
nossa consciência, tendendo a nos espiritualizar a apreender esse 
grande silêncio que cada um de nós é. Faz mais do que faz, visto 
que nós somos substancialmente silêncio. Você, por exemplo, não 
sabe exatamente o desenho do seu rosto. Por mais que você tenha 
se olhado no espelho ao longo da vida, você agora não sabe, mas 
eu te olhando posso saber melhor do que você como é o seu rosto. 
Contudo, você sabe algo que eu jamais vou saber: como é a sua 
interioridade, como é a sua identidade plena de silêncio. E o exer-



[ 96 ]

cício da sua palavra, seja falada, seja escrita, é só um exercício de 
tentar decodificar esse silêncio.

Ora, hoje a destemporalização da existência, ou a desistori-
zação do tempo, alia-se também à desculpabilização da consciên-
cia. As pessoas vivem experiências simultâneas e, muitas vezes, a 
volaticidade do tempo não permite que elas reconstruam as suas 
identidades; por isso, elas se tornam cada vez mais carentes de 
grandes narrativas. A nossa narrativa pode ser tão curta como a 
do escritor guatemalteco Montarrollo, aquele que conseguiu na 
América Latina escrever contos mínimos, alguns de uma ou duas 
linhas, mas cheios de estética, porque a literatura não tem que 
ser de esquerda ou de direita. A literatura tem de ser bela. Para 
ser obra de arte, tem de imprimir e expressar a beleza, e não im-
porta se é apenas um sujeito, um verbo, um predicado. Importa 
que nos comunique o indizível. Por isso, o bom romance é aquele 
que, quando se termina de ler, lamenta-se e guarda-se para ler de 
novo, e se relê e se lamenta e guarda porque o não-dito, o indizí-
vel, a força do silêncio é mais forte do que toda a lógica da retórica, 
da gramática, da sincronia de toda essa maravilhosa construção 
da sintaxe, das concordâncias, da riqueza vocabular. 

A literatura, a meu ver, é fundamental para salvar a huma-
nidade, inclusive para abastecer o conteúdo das imagens. Não há 
grandes filmes, não há grandes vídeos, não há grandes fotos sem 
um relato, sem uma narrativa por trás que permita, inclusive, ao 
olho do artista que filma, que fotografa, encontrar o seu ponto 
de vista a partir de um ponto. O mais difícil é encontrar o ponto 
adequado, o ponto estético, o ponto da beleza, o ponto que, cada 
vez que nos toca – seja pela imagem, seja pela palavra, seja pela 
música –, nos redime, nos resgata, nos revigora, nos ressuscita 
para sermos cada vez mais humanos.
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Alcione Araújo
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[ Júlio Diniz ]
Na verdade, há um espírito de comunhão que nos preside 

desde a abertura emocionante da cerimônia de hoje. Acho que, 
para nós, é fundamental narrar para não fenecer. Somos narra-
tivos em estado bruto, narrativos em estado já trabalhado, mas 
somos essencialmente narrativos. E eu tenho o maior prazer de 
fazer a apresentação de um grande amigo, de um excepcional 
escritor, de alguém que já freqüentou algumas vezes as Jorna-
das de Passo Fundo e sempre contribuiu para o debate. Alcione 
Araújo nasceu em Januário, em Minas Gerais, e vive no Rio de 
Janeiro desde 1978, atualmente no Leblon. Escreveu mais de 
uma dezena de peças teatrais de sucesso nacional e, em 1999, a 
Editora Civilização Brasileira reuniu 12 peças teatrais do dra-
maturgo com o título de Teatro de Alcione Araújo, organizado 
em três volumes, os quais contêm quatro peças selecionadas por 
tema. O primeiro intitula-se Simulações do náufrago, o segun-
do, Visões do abismo e o terceiro, Metamorfoses do pássaro, com 
a peça Muitos anos de vida, que recebeu em 84 o prêmio Molière 
de melhor autor. Para o cinema escreveu 13 roteiros de filmes, 
dentre os quais Nunca fomos tão felizes; Pátria amada; Jorge, 
um brasileiro e Policarpo Quaresma. Alcione Araújo tem atuado 
em várias áreas da vida cultural e da vida intelectual brasileira 
e, particularmente, para televisão escreveu a novela A idade da 
loba, produzida em 1994 pela rede Bandeirantes. Seu primeiro 
romance, Nem mesmo todo o oceano, publicado em 1998 pela 
Record, foi um dos finalistas do prêmio Jabuti do ano seguinte. 
Finalmente, escreveu a antologia Pé na estrada, publicada pelo 
programa Tim, Arte e Educação. Para a atriz Marília Pera, os 
textos de Alcione têm uma marca: “Quem os lê sente logo que 
são de um escritor informado, sensível e apreciador das mulhe-
res. Além do embasamento cultural, é ousado na linguagem e 
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tem humor refinado. Você pode divertir-se muitíssimo ao se per-
der nesses textos.”

[ Alcione Araújo ]

É a terceira vez que eu venho aqui, de modo que eu já estou 
ficando familiar. Frei Betto é hoje uma autoridade pública, um 
homem do governo, do aparelho de Estado, responsável pelo pro-
jeto mais importante deste governo, que é o Fome Zero, mas não 
tem jeito de não chamá-lo de “frei Betto” ou, na intimidade, mes-
mo de “Betto”, porque ele materializa uma série de aproximações 
com a minha pessoa. É impossível formalizar a nossa relação, que 
é de absoluta admiração. Nós somos conterrâneos, somos de Mi-
nas, da mesma cidade; somos colegas de profissão, somos escri-
tores, somos cronistas de um mesmo jornal, eu num dia, ele no 
outro. Eu escrevi um roteiro de cinema adaptando um romance 
dele, que é um filme que vai ser rodado agora. Ele coordena o 
Fome, eu fui presidente da Ação da Cidadania de Luta contra a 
Fome e a Miséria, logo depois do Betinho, e também fui buscar 
alimentos para os outros e para a minha consciência. Também 
sou um militante do que é hoje o tema desta festa, desta Jornada, 
que é o tema da inclusão, objeto de uma preocupação permanen-
te do Betto  e minha também. Ele tem uma militância religiosa 
que eu não tenho, mas tem uma visão humanista com a qual eu 
compartilho profundamente. E as palavras que ele disse aqui não 
têm nada a ser refutadas em relação ao que eu penso sobre a vida, 
sobre o homem, sobre a literatura, sobre o trabalho de escrever.

Ultimamente, tenho tido algumas oportunidades que regis-
tro aqui só para configurar alguns flagrantes da mudança de atitu-
de de certos segmentos ou de certas estruturas oficiais em relação 
a esse ideário que o Betto expôs aqui e com o qual eu compartilho. 
Eu fiz uma série de palestras sobre filosofia do direito num Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro quando se apresentou a insta-
lação do novo Código Civil e que possibilitou ver mais de perto a 
visão que o Judiciário tem sobre o homem, sobre a cultura. Então, 
descobri a profunda importância que nós podemos ter diante dos 
juízes e desembargadores. É a discussão sobre o homem, não a 
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discussão sobre a lei que é refutar a idéia de um país legal, mas 
que não é um país justo. E o Judiciário se abriu para ouvir alguém 
que tinha uma visão crítica em relação ao seu papel, o que é uma 
absoluta renovação dentro do Poder Judiciário, é um alento.

Depois fui discutir uma interface entre política e econo-
mia dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social, cujo presidente atual, que também é um professor, um 
escritor, Carlos Lessa, fez uma inversão do que seria a hierar-
quia habitual do banco, levando a que, entre as diretrizes fun-
damentais do banco, a primeira se chamasse “inserção social”, a 
reboque da qual estão todas as demais, ou seja, qualquer empre-
sário que queira se beneficiar de um empréstimo do banco terá 
de ter compromissos sociais na sua comunidade porque estará 
usando um recurso público para fazer sua empresa, para gerar 
empregos. Portanto, ali é a oportunidade de que a cultura seja 
inserida para resolver o problema do emprego, mas também o 
problema da cultura, que dá tanto e diminui tanto a experiência 
de estar no mundo quanto a fome. E hoje eu assisti aqui, numa 
reunião com ministros, com representantes do governo, com re-
presentantes dos empresários, com representantes da academia, 
à manifestação explícita de dois empresários com a consciência 
absolutamente inovadora do que seja o seu papel em relação à 
cultura: de apoio, de estímulo, de entender a sua empresa como 
um organismo vivo que tem uma inserção social e que é capaz 
de ter também uma ação transformadora; não apenas a inércia 
de um lucro fácil e do tratar o cidadão apenas como consumidor, 
mas entendê-lo, além de cidadão, como ser humano. Portanto, 
investimentos na cultura são investimentos que criam desen-
volvimento, o que é muito diferente do progresso: o progresso, 
ocultamente, contribui para a concentração de renda, ao passo 
que o desenvolvimento significa o enriquecimento, também, do 
ser humano. Estou listando essas experiências recentes só para 
dizer que o Brasil está mudando muito e muito rapidamente, 
mas nós não estamos percebendo e, às vezes, apresentamos 
como novidade um raciocínio que, na verdade, já está superado. 

Em relação à fala do Betto, e pensando colocar um olhar 
nessas mudanças, o atraso no Brasil ou a relação entre o moder-
no e o arcaico no Brasil é uma relação que tem um gap (imagem), 
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uma distância tão grande que, muitas vezes, o arcaico vence. As-
sim, a gente quer se mover na direção do moderno, mas não 
consegue porque a inércia desse arcaico não consegue se apro-
ximar do que é moderno. É impossível pensar na modernidade 
com a fome. É preciso trazer toda essa quantidade de pessoas 
que estão no limiar da fome para o patamar da humanidade. As 
questões da humanidade só começam a surgir, só desponta o 
que é sensível, a produção do imaginário, quando você está com 
o estômago minimamente satisfeito.

Então, eu gostaria de comentar que seria extremamente im-
portante que nós conseguíssemos restaurar dos gregos a visão aris-
totélica do homem na sua inteireza, ou seja, é inteligência, é capaci-
dade de apreensão e entendimento e discernimento do real, mas é, 
também, absoluta sensibilidade; é estar mergulhado na dimensão 
humana, nisso que significa a percepção subjetiva do mundo e a 
sensibilização de todos os sinais que vêm do mundo. O homem não 
vive só; ele é uma inter-relação permanente e dialética com o seu 
contexto; interfere no mundo e o mundo interfere nele. E o papel 
do escritor, nesse sentido, é um papel que se manifesta sobretudo. 
Hoje já foi dito aqui que o escritor é uma criança, quer dizer, em 
toda a criança repousa um escritor, que pode ser castrado e sufo-
cado pelo seu processo de inserção social de criança adulta. Mas eu 
diria que o exercício da nossa profissão é, necessariamente, uma 
manifestação de profundo amor pelo homem. Mais do que a forma, 
mais do que a preocupação com questões estéticas, mais do que 
preocupações outras, nós temos uma paixão pelo homem que nos 
move a cada momento, e apaixonar-se pelo homem significa apai-
xonar-se por alguma coisa que tem interfaces com tudo que há no 
mundo, com a ciência, com a arte, com a cultura, com o pensamen-
to. Portanto, o homem é o outro do interesse; para ele convergem 
e dele partem idéias, emoções, sensações, o imaginário, o país, a 
política, a economia e as Jornadas de Literatura. Tudo diz respeito 
a nós escritores, tudo, porque diz respeito ao homem.

Quando o Betto fala na desistorização que as imagens provo-
cam, eu queria dar um certo grau de complexidade a essa afirma-
ção dizendo que a junção de imagens que supostamente abstrai-
riam o tempo e criariam uma complexidade para o entendimento 
da história, na verdade, significa uma manipulação de um meio 
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de capturar a imagem e, quiçá, esse processo. Na verdade, nós 
não escapamos da história. Eu me lembro do conto do Borges de 
um homem que começou a desenhar tudo o que ele vira ao lon-
go da sua vida, longa vida...: as montanhas, os navios, os cavalos, 
as mulheres, tudo o que ele ia vivendo. Tudo ele foi desenhando, 
incansavelmente; súbito, ele se deparou com o quadro que tinha 
feito e que era o seu próprio rosto.

Então, nas minhas marcas, nas marcas que nós todos temos, 
está nossa história, e não há imagem que possa destruir. Você 
pode fundir, disfundir, mas não retira o tempo que acumulou. 
Esse tempo está no nosso rosto, está na percepção do outro, na 
maturidade com que descobrimos a alteridade. Eu termino por 
citar o conto que o próprio Betto falou, cujo autor é o Monterroso, 
guatemalteco, e tem a ver com essa mudança brusca do Brasil, 
que nós precisamos estar atentos para acompanhar e colocar o 
debate up to date. Essa é uma briga nossa da velocidade do mo-
derno em relação à lentidão do arcaico. Esse conto do Monterro-
so, que é um autor de contos curtíssimos, resume-se ao seguinte: 
quando ele despertou, o dinossauro ainda estava lá, ou seja, por 
mais que eu desperte para o novo mundo, tem um dinossauro aos 
meus pés que me arrasta para um passado remoto.

[ Frei Betto ]
Das questões a responder a primeira é: “Por que você pas-

sou quatro anos na prisão?” Bem, porque a ditadura militar 
decidiu me guardar por quatro anos depois que eu me mudei 
aqui para o Rio Grande do Sul para fazer contrabando de gen-
te. Eu, durante algum tempo, ajudava pessoas perseguidas pela 
repressão a sair do Brasil, na fronteira do Rio Grande do Sul 
com a Argentina e Uruguai. Dei liberdade a muita gente, mas 
acabei ficando preso. A prisão não é de todo ruim. Tem uma 
grande vantagem: a gente pode falar de tudo porque não tem o 
perigo de ser preso. Então, pelo menos tem essa vantagem. 

Uma outra pergunta: “Detestei o livro Dom Casmurro. 
Como é que a gente fica sabendo quando o livro é considerado 
uma obra-prima?” Olha, essa discussão é como a sobre a hie-
rarquia dos anjos na esfera celestial: se são só querubins ou 
serafins ou se tem joaquins e outros afins. Nunca vai terminar, 
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porque existem obras-primas momentâneas, efeitos comer-
ciais, modismos de que depois ninguém se lembra. Existem 
livros que venderam pouquíssimo. Um autor que escreveu um 
único livro que, na minha opinião ou na sua opinião, é uma 
obra-prima, é um livro que você tem sempre perto, é quase 
como um talismã, não dá para ficar longe. Na hora em que 
você muda de casa, você não consegue doar aquele livro para 
uma biblioteca pública, por exemplo, porque há uma interlo-
cução profunda entre a sua alma e aquilo que contém a obra. 
Então isso é muito relativo. Eu tenho livros de grandes auto-
res, que são aclamados, aplaudidos, mas de que não gosto, e 
outros de que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto. Então, 
isso realmente é uma questão muito subjetiva, às vezes, muito 
pautada pelo “deus mercado”. O fato é que cada um de nós vai 
descobrindo seus autores, com quem se identifica, os textos de 
que gosta e com os quais se sente mais familiarizado.

Há uma pergunta sobre se eu ainda pertenço a uma or-
dem religiosa. Graças a Deus, eu sou de uma família que tem 
oitocentos anos e me sinto muito bem em companhia de Sava-
narola, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, Campanela, Bar-
tolomeu de las Casas. Mas também tenho alguns irmãos dos 
quais me envergonho profundamente, como Torquemada. E à 
pergunta sobre como meus superiores vêem meu envolvimen-
to com a política partidária, eu digo que não tenho envolvi-
mento com política partidária. Eu não sou militante, não sou 
inscrito em nenhum partido político. O meu partido é o parti-
do da vida, do povo brasileiro. Eu sempre lutei e acredito que 
o presidente Lula tenha esse compromisso quando prioriza o 
Fome Zero. Há três razões para fazê-lo. Primeiro, ele passou 
fome. O único presidente na história republicana que veio da 
pobreza foi o Nilo Peçanha, que governou o país em 1909; o 
Lula é outra exceção, veio da miséria, pois entre os 12 filhos 
que a mãe dele teve quatro morreram de fome. A segunda ra-
zão é que nós temos uma experiência no Brasil trágica, a mais 
longa escravidão, 358 anos, e fomos o último país a aboli-la. E 
por que a escravidão terminou, embora tenha sido considerada 
durante mais de trezentos anos tão natural quanto o dia e a 
noite? Porque entrou na agenda política. É exatamente isso 
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que o presidente Lula quer fazer com a fome: introduzi-la na 
agenda política do país e do mundo porque só assim vamos 
poder aboli-la. E o terceiro aspecto é que hoje são quarenta 
milhões de pessoas no mundo infectadas pelo vírus HIV. Exis-
tem muitas campanhas contra a aids, todas necessárias, justas 
e meritórias, mas a aids não é o que mais mata no mundo; o 
que mais mata é a fome. Segundo a FAO, são 840 milhões de 
pessoas ameaçadas pela desnutrição crônica. E por que não 
há campanhas contra a fome, exceto a do presidente Lula e 
a da FAO? Infelizmente, a resposta é óbvia, pela razão única: 
a aids não faz distinção de classe e a fome faz. É como se nós, 
os bem-nutridos, disséssemos: “Que os miseráveis morram de 
fome, isso não me atinge, eu é que não posso morrer de aids.” 
Então essas razões são suficientes.

“Sobre o programa Fome Zero, de onde sairão os recur-
sos?” Uma parte sairá do governo, que tem neste ano um bi-
lhão e oitocentos milhões para colocar em forma de repasse de 
renda na mão das famílias mais pobres. O governo está termi-
nando uma operação, uma engenharia complexa, porém creio 
que será muito bem sucedida, que é a unificação de todos os 
programas sociais. Isso vai aumentar o orçamento para, pelo 
menos, oito bilhões de reais rumo à população que tem uma 
renda inferior a noventa reais per capita por mês. Também 
a iniciativa privada tem dado uma contribuição inestimável 
ao programa Fome Zero sem pedir contrapartida, sem pedir 
isenção de impostos. Há organismos internacionais e a grande 
mobilização da sociedade brasileira, de sindicatos, ONGs, es-
colas, denominações religiosas, tudo isso tem sido realmente 
surpreendente e gratificante dentro do programa.

Tem uma pergunta: “Por que sair de Belo Horizonte para 
fazer militância no Rio de Janeiro?” Como disse aqui o Deo-
nísio, porque eu fui indicado para a direção nacional da JEC, 
a Juventude Estudantil Católica, que era um movimento na-
cional organizado em todo o país e cuja sede era no Rio de 
Janeiro. Aí eu fui. Eu conto esse episódio num livro chamado 
Alfabeto, autobiografia escolar, e conto também o meu envolvi-
mento com a política estudantil e com a resistência à ditadura. 
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Então, a pessoa pergunta: “Por que eu me mudei?” Me mudei 
em razão dessa nomeação e desse trabalho.

Outra pergunta: “Eu acredito na literatura como você e 
acredito que é um meio para salvar a humanidade. Por isso 
lhe imploro, agora que está junto do presidente, ajuda-nos a 
difundi-la com mais incentivo nas escolas estaduais públicas.” 
Eu estou plenamente de acordo e, se depender de mim, esse 
governo não só vai investir realmente na educação, porque eu 
estou completamente de acordo com o companheiro Cristóvam 
Buarque. Sem educação, este país não consegue se tornar uma 
nação de um grande bem-estar para todos nós. Devem ser prio-
ridade em qualquer país, pela ordem, essas três dimensões: a 
alimentação, a saúde e a educação. Basta isso para sermos 
muito felizes; o resto é a nossa criatividade, a nossa genialida-
de, a nossa solidariedade. Se temos alimentação, temos saúde 
e temos educação. Eu acredito que dentro do programa Fome 
Zero há uma preocupação muito intensa com a educação; é 
uma exigência que cada família beneficiada faça o curso de 
alfabetização. Nós estamos também desenvolvendo um gran-
de programa que é o programa de Escolas Irmãs, pelo qual 
queremos estabelecer uma rede de solidariedade entre escolas 
mais aquinhoadas com as escolas dos municípios-alvo do pro-
grama, do semi-árido nordestino, dos vales do Jequetinhonha 
e do Mucuri em Minas. O objetivo é que essa parceria, essa 
solidariedade, ajude também muitas escolas a incrementarem 
as suas condições de estudo, de trabalho, de lazer, de cultura, 
de esporte, de biblioteca, fazendo um mutirão de solidariedade 
educativa dentro do programa Fome Zero.
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[ Ocsana Sônia Danyluk ]

A incontestável reforma universitária e sua complexidade

Edgar Morin é admirado em muitos lugares do mundo, 
especialmente porque clama pela ética, pela incompletude e 
dinamicidade do espírito científico e pelo humanismo. Um 
pensador que faz com que questionemos verdades absolutas 
e explicações finalistas. Esse ilustre mestre é um intelectual 
que  defende a abertura e o respeito às diferentes formas de 
saber. Um educador que pensa no ensino em todos os níveis, 
que considera a incerteza e a complexidade como característi-
cas intrínsecas ao ser humano e que perpassam toda a sua vi-
vência. Sem dúvida, é um dos mais expressivos pensadores do 
nosso tempo. No livro O método, o autor afirma: “Não escrevo 
de uma torre que me separa da vida, mas de um redemoinho 
que me joga em minha vida e na vida.”1          

Todos sabemos que o ensino universitário em nosso país, 
infelizmente, ainda é privilégio de poucos, deixando à margem 
deste processo uma imensa maioria de jovens-cidadãos que 
jamais terão a oportunidade de freqüentar um curso superior. 
O Brasil, com seus acentuados contrastes socioeconômicos, 
necessita, urgentemente, repensar a educação, atualizando e 
estendendo a todos seus processos de ensino e aprendizagem, 
possibilitando, desse modo,  que mais pessoas tenham acesso 
a escola de qualidade, em todos os níveis de ensino. 

A exclusão que hoje se verifica no ensino universitário 
brasileiro pressupõe um aumento da responsabilidade social 
por parte daqueles que conseguem chegar até a universidade 

1 MORIN, E. La méthade. La vie de la vie. Le Seuil, 1985. t. 2. (Col. Points Essais).
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e concluir um curso superior. Assim, toda a formação adqui-
rida nos bancos universitários deverá ser colocada a serviço 
da construção de um país com grandes potenciais e enormes 
dificuldades como o nosso.

Leonardo Boff, um dos notáveis intelectuais brasileiros 
da atualidade, vem, por meio de suas obras, trabalhando no 
sentido de conscientizar as pessoas acerca de um procedimen-
to ancestral, que nos permitiu chegar até aqui enquanto raça 
humana, mas que precisa ser revisto e atualizado a fim de ga-
rantirmos nossa sobrevivência no planeta. Trata-se do “saber 
cuidar”.  Diz Boff: 

Sonhamos com uma sociedade mundializada, na grande casa 
comum, a Terra,  onde os valores estruturantes se construirão 
ao redor do cuidado com as pessoas, sobretudo com os diferen-
tes culturalmente, com os penalizados pela natureza ou pela 
história, cuidado com os espoliados e excluídos, as crianças, os 
velhos, os moribundos, cuidado com as plantas, os animais, as 
paisagens queridas e especialmente cuidado com a nossa gran-
de e generosa Mãe, a Terra.2

Associamo-nos, portanto, à preocupação desse autor re-
fletindo que, quanto maior o conhecimento adquirido, maior 
o compromisso que temos uns para com os outros e para com 
a preservação do planeta como um todo. É necessário que as 
interações se dêem dentro de um clima de solidariedade e 
confiança, resgatando-se, assim, o humanismo em seu senti-
do mais pleno desde as salas de aula, abrangendo os demais 
segmentos que compõem e estruturam a nossa universidade. 
Aprendamos, portanto, a reconhecer no outro um companhei-
ro, um amigo, não um concorrente, pois somente assim tere-
mos uma comunidade integrada que poderá cumprir com seu 
papel histórico-social.

A educação no Brasil tem sido motivo de discussão em 
várias instâncias. Isso é muito bom e necessário. No entanto,  
os anos passam e o acesso ao ensino continua sendo um grave 

2 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
p. 13-14.
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problema, notadamente no nível superior, onde o índice de ex-
clusão é mais alto. Ao lançarmos um olhar tanto para o passado 
quanto para o presente, não percebemos a existência de pro-
jetos e estratégias políticas arrojadas que contemplem o aces-
so das minorias à educação superior. Falamos e defendemos o 
sonho da “universidade para todos”; no entanto, convivemos 
com a dificuldade de acesso das minorias menos privilegiadas 
social e economicamente à universidade, bem como com a ex-
clusão gerada pelo advento das novas tecnologias educacionais.  
Para  Ramal,

[...] as mudanças que ocorrem na organização e na produção dos 
conhecimentos desenham a base de um novo estilo de sociedade, 
na qual a inteligência passa a ser compreendida como o fruto 
de agenciamentos coletivos que envolvem pessoas e dispositivos 
tecnológicos. Mudando as estruturas da nossa subjetividade, 
mudam também as formas de construção do conhecimento e os 
processos de ensino e de aprendizagem.3

No entanto, a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 
extensão vem questionar a importância que a escola tradicio-
nal coloca sobre conteúdos compartimentalizados, dando ên-
fase mais a testes e provas que realizam a avaliação da apren-
dizagem determinando notas, pontuações e conceitos, do que 
aos processos de construção continuada do conhecimento; com 
isso, muitas vezes, professores e alunos estabelecem relações 
desconectadas entre si. Dessa forma, perdem a aptidão para 
contextualizar e integrar em seus conjuntos um saber com o 
outro. 

O que se vê, atualmente, é a expansão desenfreada e eco-
nomicista de centros de ensino superior, bem como a criação 
de faculdades isoladas, justamente em lugares onde já existem 
outras instituições com seu trabalho consolidado junto às co-
munidades de sua área de abrangência. Esse novo contexto do 
ensino superior no Brasil tem demonstrado maior oferta de va-
gas e, conseqüentemente, uma distribuição mais ampla de can-
didatos nas seleções para o ingresso em algumas de nossas uni-
versidades. Essa concorrência agressiva que muitas vezes não 

3 RAMAL, Andrea Cecilia. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escri-
ta e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 13.
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leva em conta a qualidade e a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão poderá colocar em sério risco ou, mesmo, 
provocar a falência das instituições que garantiram, até então,  
a autonomia e a identidade no contexto do ensino superior bra-
sileiro. Nesse contexto de competição cada vez mais acirrada,  
o quadro brasileiro do ensino superior é preocupante. Pensa-
mos que o Ministério da Educação deve rever os critérios de 
au torização e credenciamento para novos cursos e instituições, 
priorizando a existência da base – ensino, pesquisa e extensão –, 
não somente corpo docente e infra-estrutura física.

No Brasil, estamos discutindo e construindo a reforma4  
da Universidade Brasileira. Mais precisamente nos dias 6 e 
7 de agosto de 2004, participamos, em Brasília, do Seminário 
“Universidade: por que e como reformar?” Na oportunidade, 
o então ministro da Educação considerou que a instituição 
superior precisa estar atenta aos movimentos extramuros da 
universidade. “Há um mundo além do mundo da universidade. 
Esta não é a primeira vez que a universidade se vê confrontada 
com a necessidade de mudar, mas nunca precisou tanto ser re-
pensada quanto agora.”5 Outro ponto a considerar é que cada 
vez mais estudantes estão ingressando nas universidades com 
dificuldades evidentes  de desempenho adequado e necessário 
para essa fase educacional. Nesse sentido, pensamos que há 
necessidade de modificar os ensinos fundamental e médio, de 
modo que os diferentes níveis de ensino – fundamental, médio, 
técnico e superior – devem articular-se na construção de proje-
tos interativos e integradores.

Entendemos que a reestruturação do sistema de educa-
ção superior é necessária e urgente. Morin, ao se referir ao 
assunto da reforma, afirma que “não se pode reformar a ins-
tituição se anteriormente as mentes não forem reformadas”. 
Pergunta o autor: “Quem educará os educadores?” Ao mesmo 

4 A palavra “reforma” ou “reestruturação” está sendo utilizada neste texto no sentido 
de que o ensino em todos os níveis deve ser permanentemente cuidado, revisto e 
atualizado. Somos projeto, ou seja, como seres humanos somos sempre em “pro-je-
tar”, um lançar-se para reforma, portanto é “re-ver”, “re-tomar” novamente algo que 
existe e que está em movimento.    

5 BUARQUE,  C.  Universidade: por que e como reformar? Auditório Petrônio Portella 
– Senado Federal. Brasília, 6 e 7 ago. 2004.  
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tempo ele responde: “É necessário que se auto-eduquem e edu-
quem escutando as necessidades que o século exige, das quais 
os estudantes são portadores.”6 Diante desse pensar vemos 
que mentes  e instituições têm de ser reformadas.

Certamente, o pensador Morin e o senhor ministro da 
Educação têm preocupações das quais compartilhamos. Pen-
samos que não faz sentido continuar investindo na preparação 
de pessoas para repetir aquilo que já é conhecido. O grande 
desafio que temos é o de reformar o pensamento para reformar 
o ensino. É preciso avançar na busca do conhecimento, apren-
dendo a garimpar na matéria das vivências humanas, dentro 
da complexidade cósmica, os diferentes saberes e as diferentes 
formas de aprender a aprender. É necessário que possibilite-
mos a formação de pessoas capazes de enfrentar os problemas 
de suas vidas e de seu tempo. 

Para isso, encontramos na produção científica de Edgar 
Morin ancoradouro e fonte. Referenciais de que as incertezas 
na caminhada, na busca do saber, dão a esse andar ritmo hu-
mano e “cheiro” de humanidade. Nesse processo, as respostas 
encontradas não finalizam a busca, mas fazem brotar novas 
perguntas e abrem perspectivas de novas investigações.  Apos-
tamos na possibilidade de que as múltiplas obras do autor in-
terfiram nos corações e nas mentes daqueles que têm a res-
ponsabilidade  de fazer educação e produzir cultura nos dias 
atuais. Certamente, se assim o for, teremos pessoas menos  in-
flexíveis, com maior abertura de consciência e uma sociedade 
mais justa e humana.

Nesse sentido, a nós, universidade, inserida nesse contex-
to, resta a grande tarefa de buscarmos juntos concretizar uma 
das principais funções da educação do futuro, tornando possí-
vel a formação e a consolidação de mentes éticas e abertas para 
a realidade  da vida nesse século. Ao trilharmos esse caminho, 
estaremos formando cidadãos capazes de enfrentar os proble-
mas de seu tempo,  flexibilizando a rigidez do conhecimento 
pronto  e único, quebrando o engessamento da ortodoxia da 

6 MORIN, E. Saberes globais e saberes locais: o olhar interdisciplinar. Participação de 
Marcos Terena. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.  
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ciência que  tem convivido com as diferenças sociais de modo 
surdo e tão infeliz na sociedade atual.

É possível perceber que estamos vivendo um período de 
grandes transformações, uma verdadeira revolução filosófica 
e cultural. A sociedade parece estar enferma e os valores se 
diluem na velocidade dos acontecimentos. É pressuposto que 
por detrás de técnicas vicejam projetos, estratégias de poder e 
interesses econômicos. Nossa cultura, nosso espaço e nossas 
concepções estão alterados, de forma visível, pela vida violenta 
do cotidiano, confrontada com os referenciais dos indivíduos, 
da história e dos novos modelos de cidadania.

A chamada “sociedade imagética do conhecimento” prio-
riza a dimensão tecnológica em estreita sintonia com as re-
lações econômicas. O saber e o conhecimento muitas vezes 
perdem sua função de busca de sentido para a vida humana, 
tornando emergente uma nova ética, que atende a interesses 
comerciais de produção e de circulação. O domínio tecnoburo-
crático institui a crise do humanismo, as incertezas nos rumos 
da história, com a degradação da natureza e a deterioração dos 
organismos sociais. 

Um grande desafio do nosso tempo  é a educação. Educa-
mo-nos para os diversos contextos, para um futuro incerto que 
é o agora e se constrói do ontem. Cada momento é uma nova 
chance de aprender mais... E aprendemos com tudo o que nos 
liberta, que nos faz saudáveis e felizes. A Universidade de Pas-
so Fundo opera com esperança e com convicção de transformar 
realidades e o país numa civilização mais justa, humana e in-
clusiva.  

A sabedoria ilumina o corpo, o coração e a mente, dando 
asas àqueles que ousam voar no espaço desconhecido e imagi-
nável da formação profissional, pois os contornos da vida aca-
dêmica extrapolam o que limita ou que acorrenta o sonho ao 
chão. Nenhum estudo ou aprendizagem escraviza o pensamen-
to, pois o amor ao conhecimento permite aprender mais sobre 
nós mesmos, para sermos mais e realizarmos muito além do 
que pensamos ser possível. Mais uma vez, trazemos aqui as 
palavras de Morin:
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Sou e permaneço estudante sendo autor e por ser autor. Cada 
um de meus livros partiu de uma interrogação e empreendi es-
tudos e pesquisas sobre todos os terrenos empíricos e teóricos a 
que me levava minha interrogação. Continuo meu trabalho de 
investigação junto com o de redação, o que me obriga muitas 
vezes a recomeçar totalmente um livro que eu acreditava quase 
terminado. Assim, sou fundamentalmente um estudante por-
que sou eu mesmo – porque sou pesquisador, porque sou autor 
– e só pude ser eu mesmo porque pude ser pesquisador e autor.7  

A formação para o exercício da profissão, numa época de 
transformações constantes e profundas, requer atenta consi-
deração por parte das instituições superiores, de modo que aos 
egressos se enseje a capacidade de investigação e de “aprender 
a aprender” pelo domínio dos modos de produção do saber em 
suas respectivas áreas de atuação. Do ponto de vista da Vice-
Reitoria de Graduação, temos firme convicção de que os seres 
se tornam mais inteligentes e humanos por meio do perma-
nente e contínuo processo de reflexão, pelo diálogo pedagógi-
co, que ressignifica a consciência ingênua para torná-la crítica. 
Enquanto promotora da cultura e da cidadania universal, a 
instituição se orienta pelo direito de todas as pessoas a uma 
vida digna, pela questão ética de buscar o equilíbrio entre vo-
cação humanística e técnico-científica.

Que a presença do pensamento expresso nas obras de Mo-
rin e de outros tantos estudiosos do tema aqui referido sim-
bolize um contato tácito e duradouro entre todos nós, educa-
dores, no sentido de transformar nosso fazer pedagógico num 
processo de liberdade para a ciência, de iniciativa e de compro-
misso com  um mundo melhor. Que possamos todos considerar 
que o processo de conhecimento nunca  chega ao fim. Isso não 
significa, porém, que não o concluímos, mas que certamente 
avançamos. Da mesma forma, pensamos que “a inquietude 
deve não ser negada, mas remetida para novos horizontes e se 
tornar nosso próprio horizonte”.8 

7 MORIN, E. Meus demônios. Trad. de Leneide Duarte e Clarisse Meireles. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 43.

8 VEGA, Pena, Almeida, C. R. S.; Petraglia, I. (Org.). Edgard Morin: ética, cultura e educa-
ção. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1003. p. 25.    
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Por fim, entendemos que conseguiremos sucesso com 
a reforma universitária se estivermos unidos, Ministério da 
Educação e instituições de ensino de todos os níveis, no sen-
tido de atuar e agilizar o desenvolvimento de uma educação 
que corresponda aos anseios da comunidade. A imensidade 
de leis e portarias não garantirá uma excelência na educação 
superior; sua concretização, em diferentes instituições, dar-se-
á somente se houver integração de equipes, respeito mútuo 
às diversidades, trabalho planejado e organização acadêmica. 
Reforma universitária não é obra de poucas pessoas. Conside-
ramos que é agregando funcionários, estudantes, professores, 
dirigentes, diversos setores da comunidade e diferentes órgãos 
governamentais que conseguiremos sucesso ao traçar diretri-
zes e ações de acordo com a concepção de universidade que 
desejamos. Ocorre que uma reforma do ensino superior não 
se faz se não mobilizarmos e sensibilizarmos a grande maioria 
das pessoas para a idéia de que é preciso pensar e agir para 
que tenhamos uma universidade para todos e todos na univer-
sidade. Assim, nossa instituição deve estar aberta para falar 
e pensar com a sociedade, com ela própria e entre seus pares. 
Sabemos que ocorrem muitos debates e estudos na dimensão 
nacional, no entanto, como Universidade de Passo Fundo, pre-
cisamos considerar mais especialmente a dimensão local.  
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[ Edgar Morin ]

Senhor reitor, estimados professores e professoras, amigas, 
amigos, meu propósito é fazer uma palestra incluída na temática 
da inclusão. Ela é intitulada “Exclusão, verdade de literatura”. 
Vou falar aproximativamente em língua brasileira, exercício acro-
bático sem rede, muito perigoso para mim. Hoje, os conhecimen-
tos fragmentados, separados, cerrados nas disciplinas, impedem 
uma visão global, visão fundamental e visão complexa. 

Complexidade vem da palavra latina complexus, o que rea-
liza elementos em seu conjunto. As disciplinas excluem tudo o 
que se encontra fora do seu campo cerrado. A literatura não 
está na disciplina porque está na inclusão, na inclusão de todas 
as dimensões humanas, tudo o que é humano e não humano.

Há disciplinas especializadas, como lingüística, gramática, 
sintaxe, com suas linguagens exotéricas, mas literatura é dizer 
novela, poesia, que falam nossa linguagem comum, linguagem 
de nossas vidas. Novela, teatro, ensaio, poesia não estão especia-
lizados no sentido da especialização científica. Voltaire, Goethe,  
Victor Hugo puderam fazer poesias, novelas, teatros, ensaios, 
textos políticos, na primeira inclusão dos gêneros muito diversos, 
no século 19 até o 20. Por que estão nesses tempos? A ciência de-
terminista e hiperespecializada faz do homem um objeto, uma 
máquina trivial, cortado em pedacinhos de salsichão. Literatura 
e teatro são desenvolvidos como meios de expressão, meios de 
conhecimento, meios de compreensão da complexidade humana. 
Desse modo, podemos ver o primeiro modo de inclusão da litera-
tura: a inclusão da complexidade humana. E vamos ver outras 
inclusões: a inclusão da personalidade humana, a inclusão  da 
subjetividade humana e também, muito importante, a inclusão 
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do estrangeiro, do desgraçado, do infeliz, de todos que ignora-
mos ou desprezamos na vida cotidiana.

Sobre a inclusão da complexidade humana, temos recebi-
do a visão mutilada do humano. Essa visão é do homos sapiens, 
é definição do homem pela razão; homo faber, homem como 
trabalhador, fazendo ferramentas; homo economieur, movido 
por lucros econômicos. Em resumo, ecovisão. Foi aí que o mu-
tilaram, que esqueceram o principal. O principal é a relação 
do sapiens, razão, e há mais: a loucura. Agora sabemos com as 
obras de Damázio, por exemplo, que não há razão sem emoção, 
não existe uma razão pura. Sempre há a participação da emo-
ção em todos os fatos racionais. É o problema humano de emo-
ção. O problema humano passa de emoção a paixão, de paixão 
a delírio, de delírio a loucura. O filósofo ensaísta tem mostrado 
a presença da loucura humana. Filosofia da Antiguidade, sabe-
doria oriental, poetas de todos os continentes, escritores como 
Erasmo, que elogiou a loucura, Montaigne, Cervantes, Pascal, 
Rousseau e outros, como Shakespeare, mostram a loucura do 
poder; a literatura mostra a loucura do poder, da ambição; 
Dostoievsky, em O jogador, a loucura de uma paixão, do jogo.

Octávio Paz disse que todos os professores de filosofia e 
de ciências humanas deveriam comportar o estudo dos trágicos 
gregos, de Dante, de Cervantes, de Shakespeare, porque mos-
tram paixões humanas, jogos, desentendimentos de amor, ambi-
ção, ódio, crueldade, loucura. Loucura é o problema central do 
homem, não unicamente do homem, mas sobretudo do homem 
e um pouco da mulher. É evidente que a literatura mostra essas 
loucuras. Tomamos a outra definição homo faber. Esquece-se 
o homem do imaginário, do homem de sonhos, do homem dos 
mitos, das religiões. As novelas mostram o papel do imaginário 
na vida humana, e também o imaginário das novelas ajuda a ver 
melhor nossas realidades. A novela é a inclusão do imaginário 
dentro da descrição do real e a inclusão do real dentro do ima-
ginário. É a maravilha de Dom Quixote, uma crítica do imagi-
nário por real e também uma crítica por real do imaginário. E 
as grandes obras-primas criam mitos. Dom Juan é um mito de 
uma busca do infinito e do prazer sem poder satisfazê-lo. Fausto 
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é um mito na busca da juventude e todos os poderes científicos. 
Esses mitos do Ocidente hoje fracassam com o poder nuclear, 
com o fracasso ecológico, com o desenvolvimento sem regulação 
de forças desenfreadas de destruição. E a riqueza da linguagem 
da literatura é esta: da combinação da linguagem lógico-racio-
nal e da linguagem analógico-simbólica.

Dessa parte da definição, Homo economicus é uma redu-
ção ao lucro, porque isso é o jogo: gastos, despesas, atividades 
gratuitas, tudo isso se mostra na literatura e nas novelas e, 
ainda, nas novelas há a inclusão da trindade humana. O que 
significa trindade humana? Se as ciências disciplinares fazem 
separação de junção do indivíduo, da sociedade e da espécie 
biológica, as grandes novelas mostram a inter-relação e as in-
terpretações individuais da sociedade especialmente. São todos 
seus aspectos físicos, biológicos, sociais e os acontecimentos, 
acidentes, desastres e a presença forte da história. Por essa ra-
zão, como disse Adorno, literatura é conhecimento do homem, 
da sociedade. A literatura inclui o invisível da sociologia. O 
indivíduo humano, com sua complexidade, exige a imprevisibi-
lidade de alguns atos humanos, como se vê em Raskolnikov ou 
em Aliocha Karamasov, nos Irmãos Karamasov; Azionow na 
novela de Konrad Olho a olho do ocidente.

A literatura mostra a instabilidade da personalidade, 
como em Dostoievsky, uma multiplicidade interior e também 
a coisa chamada “self-decepção”, para os ingleses, que signi-
fica mentir a si mesmo. O texto final de Um amor de Swan, 
de Marcel Proust, diz “pensar que eu perdi muitos anos da 
minha vida, que eu queria morrer, que o meu grande amor 
estava para uma mulher que não me gostava”. Essa é a coisa 
que se faz descobrir na literatura. A literatura mostra como 
numa pessoa aparentemente medíocre como Madame Bovary 
há tantos desejos, tantas aspirações, tanto amor, tanto deses-
pero. Também a literatura mostra que há uma vida subterrâ-
nea, uma vida secreta, uma vida de alma. Cada pessoa é um 
cosmos de sonhos, de desejos, de pulsões, de contradição, de 
loucura. Enfim, a literatura mostra a vida subjetiva, humana, 
totalmente invisível. E as ciências humanas, como sociologia 
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ou psicologia, são ditas na literatura. Amor, felicidade e tam-
bém infelicidade, dor, morte.

Na literatura se encontra a inclusão dos problemas hu-
manos mais terríveis, coisas insuportáveis que a literatura tor-
na suportáveis quando a mente humana não pode suportar de-
masiada realidade. Porque se posso suportar a relação estética 
do teatro grego, de Shakespeare e da novela, a relação estética 
com a literatura nos mergulha no nosso destino e, ao mesmo 
tempo, nos desliga, subjetiviza e objetiviza nosso destino, nos-
sa condição, porque a relação estética à leitura, ao teatro, ao 
cinema é uma dupla relação. Ao mesmo tempo participação 
subjetiva, composição e identificação de si com as pessoas do 
imaginário, do livro, do filme; participação que se torna uma 
novela da consciência, pois sabemos que uma novela é uma 
novela, um filme é um filme imaginário. Ao mesmo tempo há 
um sentido forte da realidade, de entender a realidade e saber 
o que não é realidade, o que é realidade e não-realidade. Assim, 
há as transfigurações da arte de horror em beleza, de terror e 
dor em beleza, sem escamotear horror, terror e dor, como em A 
troiana, este terrível teatro grego.

Um poema de Victor Hugo disse: “A morte e a beleza são 
duas coisas profundas, duas irmãs igualmente terríveis e fe-
cundas.” Assim, a grande novela, o grande teatro são antropo-
logia, conhecimento de todas as dimensões humanas, onde se 
fazem as descrições mais ricas da realidade humana. Harold 
Bloom escreve. “Shakespeare é o maior antropólogo de todos 
os tempos.” Todas as obras-primas são cosmo-culturais, in-
cluindo conhecimentos históricos, religiosos, sociólogos, éticos, 
filosóficos. Todas as grandes obras revelam a universalidade 
humana através de destinos singulares, de situações e épocas 
singulares. É a razão por que as obras-primas atravessam os 
séculos e atravessam sociedades e nações. As teorias santifi-
cam, morrem; as obras-primas renascem e renascem.

Agora chegamos à parte mais humana da inclusão: a in-
clusão do ultra-man para a compreensão humana. Primeiro se 
necessita reconhecer que a compreensão humana é muito atro-
fiada em nossa vida cotidiana. Na maioria dos casos, temos in-
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sensibilidade à dor, à miséria e, o pior, temos desprezo, rancores, 
vemos muitas vezes o ultra-man em seus defeitos. O pior das 
relações humanas me parece a incompreensão. É a incompreen-
são que permite ódios, conflitos armados, de povo a povo. Mas 
essa incompreensão se encontra nas famílias, se encontra entre 
pai e filho, se encontra em todos os setores de nossa sociedade. 
Do contrário, na leitura, no teatro, no cinema se desenvolve nos-
sa compreensão de homem. Essa compreensão nos torna com-
plexados de ultra-man, e o criminal não é unicamente criminal, 
como Rasknikof, de Dostoievsky, como o Padrinho, de Copolla.

Engel, o filósofo alemão, disse: “Quando eu chamo crimi-
noso um homem que cometeu um crime, isso elimina todos os 
outros rasgos de sua pessoa.” Criminoso é o caso extremo, porém 
teremos compreensão da humanidade, do emigrante de huma-
nidade, do vagabundo na literatura e no cinema. Havendo com-
preensão do desgraçado, haverá a compaixão. A palavra “com-
paixão” é “com paixão”, sofrer “com”, tornarmo-nos humanos 

“com” a inclusão dos excluídos. É paradoxo, paradoxo ao extremo 
nas salas de cinema. Por quê? Porque a sala de cinema é uma 
situação semi-hipnótica, quase de alienação; é uma evasão, mas 
uma evasão de um tipo multissingular, evasão que nos traz às 
nossas realidades humanas. A hipnose ocorre através do desper-
tar a nós mesmos, do despertar o ultra-man com a compreensão. 
O paradoxo é que nessa situação de hipnose nos despertamos, é 
que na vida cotidiana dormimos a isso; a palavra “heráclita”, a 
maravilhosa palavra de Heráclito, o filósofo grego de seis séculos 
a.C., que dizia que, quando despertados, dormimos.

Esta é a palavra a meditar. E a leitura, o teatro, o cinema 
são os melhores com a compreensão e com a inclusão de ultra-
man. Mas a compreensão se torna provisória, se esquece depois 
da leitura, do teatro e dos filmes. Então, essa compreensão deve-
ria ser introduzida e desenvolvida em nossa vida pessoal e social 
para melhorar as relações humanas, para melhorar a vida social. 
Não esquecer a poesia. Voltamos a minha distenção antropológi-
ca prosa/poesia. No mundo antropológico, poesia é o que posso 
chamar “qualidade de vida”. E encontramos a poesia na vida, 
no amor, na comunhão, nas festas, no campeonato mundial, em 
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todas as emoções positivas para nós. E a poesia, dizem os escri-
tores, se deve considerar como introdução, como iniciação para 
a qualidade poética da vida, para desenvolver a virtualidade 
poética da alma humana. Não é unicamente a poesia dos poe-
tas; também da literatura, da arte, da música, do cinema. Todos 
esses suscitam intensidades subjetivas como em estados poéti-
cos. Artes produzem qualidades poéticas que alimentam nossas 
vidas. Artes estão a serviço da qualidade de vida.

Enfim, não esquecemos que, como a música, a linguagem 
da alma humana, que nos faz sujeitos sensíveis, compreensivos, 
amantes vulneráveis, abertos à influência benéfica da leitura, 
do teatro, do cinema, é temporária. É que depois nos fechamos 
de novo como ostras e como caracóis, como ocorre com a música. 
Conclusão: literatura, poesia, arte, música, filosofia são cons-
tituintes da cultura humanista. O desenvolvimento da cultura 
científica especializada ameaça e rechaça a cultura humanista, 
mas cultura humanista é necessária também para os cientistas, 
técnicos, políticos, para todos. Em todas as obras-primas, eu re-
pito, há um cosmos, uma riqueza multidimensional, de sensibi-
lidade, de conhecimento e também de pensamento. E não uni-
camente na literatura, na poesia, não unicamente na filosofia, 
por exemplo. Um afresco de Miguel Ângelo na Capela Cistina, 
em Roma, onde a mão do criador divino expulsa Adão, é muito 
conhecido. Nele se pode ver uma coisa curiosa: o outro braço 
de Deus abraça não um anjo, mas uma pessoa feminina. Talvez 
Miguel Ângelo quisesse exprimir uma idéia muito subversiva: a 
criação necessita de todos, necessita não unicamente do princí-
pio masculino, mas também do princípio feminino.

Aceitar a realidade desse mundo, mas sem resignar-se. 
Esse é um pensamento muito profundo nas várias obras, não 
somente nas escritas. A literatura faz a inclusão do humano, 
da vida, do mundo, de nós mesmos. A literatura revitaliza, 
desperta nossa substância interior adormecida, rechaçada. A 
literatura nos revela nossa barriga de civilizado, nossas incom-
preensões, nossos egocentrismos, fonte de todas as barbáries 
da violência e de ódio. A literatura nos chama a reformar-nos, 
a tornarmo-nos melhores. Suas singularidades contêm univer-
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salidade e nos abrem a todas as singularidades e diversidades 
humanas de nosso planeta Terra. Para fazer a inclusão social, 
necessita-se da inclusão mental, e a literatura oferece essa 
possibilidade quanto a tomamos a sério, quando fazemos tudo 
para incluir literatura dentro de nossas vidas. Isso pode ajudar 
a salvar a humanidade de desastres para onde se precipita.

[ Rui Getúlio Soares ]

A construção desse momento ímpar de nossa história se 
deveu à aula magna ministrada por um dos maiores intelectuais  
desse século, a quem agradecemos a presença e a honra que 
nos concedeu em estar presente a essa sessão inesquecível do 
Conselho Universitário, realizada no Circo da Cultura, no con-
texto da programação da 10ª Jornada Nacional de Literatura. 
Antes de abrirmos a possibilidade de serem feitas perguntas a 
Edgar Morin, encerramos formalmente a reunião extraordiná-
ria do Conselho Universitário. A mesa permanecerá constituí-
da e os senhores conselheiros permanecerão no palco. Passarão 
a dirigir os trabalhos a partir desse momento os coordenadores 
dos debates da 10ª Jornada Nacional de Literatura.

[ Tania M. K. Rösing ]

Certamente nós não podemos avaliar a preciosidade desse 
momento. É um momento ímpar, com o qual algumas pessoas 
sonharam muito. Muitos de vocês leram Edgar Morin, 82 anos, 
vindo da França para esta festa. A nossa palavra é de muito cari-
nho e gostaríamos de dizer que, se nós já líamos Morin, agora nós 
nos apaixonamos por Morin. E transformar esse Circo da Cultura 
num momento sublime de concessão do título de Professor Hono-
ris Causa mostra o que é o circo, a beleza do circo. É a celebra-
ção da cultura, da literatura, da intelectualidade com afetividade. 
Muito obrigada, Morin, por estar aqui, por nos conceder esse mo-
mento mágico, maravilhoso, inesquecível.
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[ Júlio Diniz ]
A primeira pergunta é a seguinte: “Em seus escritos é 

citado o par yng-yang, símbolo oriental que considera estes 
dois aspectos como componentes interpenetrantes numa mes-
ma realidade. Mas essa laboração não tem a dualidade sem 
permitir a existência de um terceiro, quarto, quinto elementos, 
mesmo superando a dicotomia de exclusão, pois expressa, de 
maneira criativa, ambos os aspectos de complementaridade, 
antagonismo? E por cada um conter o outro, o seu interior 
não é ainda signo conservador, por privilegiar a harmonia, o 
equilíbrio? Ao superar a visão ocidental da ordem/desordem, 
matéria/espírito, razão/emoção, em que sempre um aspecto é 
supervalorizado em detrimento a outro, o yng-yang não idea-
liza uma realidade tão equilibrada que impede toda a possibi-
lidade de desordem, de aleatoriedade, de novas configurações 
do inesperado?”

[ Edgar Morin ]
Bem, a verdade é que eu encontrei uma dissonância com o 

descobrimento do “tao” chinês e do princípio yng-yang porque 
este princípio se encontra em coincidência com o que chamo 

“dialógica”. É uma idéia que também encontrou o filósofo antigo 
Heráclito, que fala da unidade de contrários. A questão é ver se 
essa visão impede a concepção de desordem, de ruptura. Se for 
mais cerrada, fechada, não possibilitaria a desordem, a sorte, o 
azar, o inesperado. Penso que o importante é que yng-yang se 
encontram num mundo onde se encontram acidentes e culturas   
que podem destruir, como um acidente de uma nova guerra 
mundial, nuclear, como possibilidade de destruir a humanida-
de, de destruir todas as ideologias. Outra visão é, digamos, os 
limites da lógica. Essa é a questão. A lógica clássica é uma lógica 
alternativa; se não é uma lógica binária, não há possibilidade 
do chamado “terço incluído”, a possibilidade de uma coisa ser, 
ao mesmo tempo, por exemplo, as partículas da microfísica; ao 
mesmo tempo se comportar como ondas imateriais e como cor-
púsculos materiais. É uma contradição da lógica, porém nós de-
vemos aceitar. Há uma variedade de possibilidades e penso que 
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temos de ver, de utilizar a lógica para não estralar; essa lógica 
podemos utilizar em setores, em pedaços de racionalidade. Po-
rém, para todos os problemas profundos, fundamentais, é limi-
tada a nossa lógica e essa crítica da concepção da dialética.

[ Júlio Diniz ]
“Num planeta onde as partes que possuem mais poder 

não agem considerando as demais partes com igual direito e 
importância, como poderá vigorar uma ética da solidariedade e 
como será possível também uma ciência com consciência?”

[ Edgar Morin ]
Isso necessita de um caminho muito longo e difícil. Por que 

longo e difícil? Porque estamos no início do caminho, esse cami-
nho é de dois tomos de consciência. Um tomo de consciência é 
hoje a situação planetária, que faz de todos os humanos cidadãos 
da terra; por essa razão, devemos considerar a terra como pátria. 
Este é o título de um livro que eu fiz: Terra pátria. Se não houver 
essa consciência da comunidade humana, não poderemos avan-
çar. A segunda consciência é ligada à primeira, esta consciência 
do crescimento dos perigos sobre a humanidade, perigos, diga-
mos, nucleares, perigos ecológicos, da biosfera, da degradação da 
biosfera, conseqüência do progresso tecnológico; perigo da desor-
dem econômica e perigo de todo o caos hoje com a violência, não 
unicamente a violência do terrorismo, pois há grupos terroristas 
do Estado. Então, a consciência do perigo comum e de uma iden-
tidade comum, tudo isso deve confluir para essa possibilidade. O 
planeta Terra é como uma nave espacial com motores sem con-
trole, loucos; com a ciência com desenvolvimento incontrolado, 
com poderes benéficos, mas também com poder de manipulação 
ambivalente. Há perigos ecológicos e econômicos que não serão 
controlados se não houver um desenvolvimento de consciência 
em nível planetário. Por essa razão, por exemplo, são muito sig-
nificativas e importantes reuniões como as de Porto Alegre, como 
laboratórios para elaborar soluções, porque, se não há solução, 
não há alternativas, não podemos fazer críticas. Esses movimen-
tos, em estado de embrião, muito dispersos no planeta, devem 
se concentrar. É um trabalho muito importante, que necessita 
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de conhecimento, de consciência, de ética e solidariedade. Não é 
certo que possamos solucionar isso, mas é um paradoxo que o que 
acelera e amplia a tomada de consciência é o crescimento de todos 
os perigos. Como já disse o poeta, onde mais cresce o perigo mais 
cresce a possibilidade de salvação, porque a consciência do perigo 
vai nos ajudar a tentar lutar contra o perigo. Aqui se encontra o 
paradoxo: necessitamos do desenvolvimento do pior para esperar 
o desenvolvimento do melhor.

[ Tania Rösing ]
Tem sido uma tradição – instituída por Josué Guimarães 

desde a 1ª Jornada Nacional de Literatura – o público fazer uma 
declaração de amor a um dos convidados. Em 1981 alguém na 
platéia mandou um bilhete a Ciro Martins perguntando-lhe 
qual era o segredo da juventude, porque ele, na época, já era um 
homem de quase oitenta anos e era muito bonito. Então o Josué 
Guimarães, naquela ocasião, transformou esse bilhete numa 
tradição e várias pessoas começaram a enviar recados. Nesta 
noite também há um recado muito bonito, uma declaração de 
amor a Edgar Morin: “É um prazer estar diante de uma das 
inteligências mais privilegiadas de nosso século. Realmente um 
momento mágico. Estou feliz em conhecê-lo. Como somos seres 
das estrelas e mar que hoje está a olho nu em nossos céus, real-
mente somos privilegiados. Amei conhecê-lo.” Uma anônima.

E tem mais um que diz assim: “Aqui a maioria são professo-
res ou educadores e todos estão preocupados com esta questão de 
quem educará os educadores.” A resposta já foi dada antes, mas o 
final diz assim. “Com carinho tua fã ardorosa. Beijos, lindão.”

[ Rui Soares ]
No encerramento desta memorável sessão do Conselho 

Universitário, desejamos reiterar a felicidade da Universidade 
de Passo Fundo por ter tido o privilégio de contar na sua Jor-
nada de Literatura com um dos maiores pensadores do nosso 
século, um homem que tem uma cabeça de vinte anos. Felizes 
de nós passo-fundenses e dessa região pela oportunidade de 
conhecê-lo e ouvir sua sabedoria. Muito obrigado.
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Luiz Antonio de Assis Brasil
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[ Júlio Diniz ]
Luiz Antonio é gaúcho, nascido em 1945; considera-se 

um porto-alegrense que elegeu o estado do Rio Grande do Sul 
como casa. Em seus livros conta histórias dos homens do esta-
do. Passou parte de sua infância em Estrela. Estudou violon-
celo e em 1975 passou a colaborar com a imprensa com arti-
gos históricos e literários. Seu livro de estréia é Um quarto de 
légua em quadro, que lhe deu o prêmio Laitano; em seguida, 
lançou A prole do corvo, Bacia das almas e Manhã transfigura-
da. Em 85, publicou As virtudes da casa, considerado por ele 
o seu livro de maior carga emocional. Coordena a Oficina de 
Criação Literária do Programa de Pós-Graduação da PUC do 
Rio Grande do Sul e é autor da novela O homem amoroso, cujo 
texto tem forte acento autobiográfico. No romance Cães da 
província, editado em 87, retornou ao ciclo histórico, trazendo 
à luz da figura de Qorpo-Santo e os crimes da rua do Arvoredo. 
Com esse romance ganhou o prêmio literário nacional do INL. 
Em 88, recebeu da Câmara Municipal de Porto Alegre o prê-
mio Erico Verissimo, pelo conjunto de obras Videiras de cristal, 
O castelo do pampa e Perversas famílias, ganhador do prêmio 
Pegas de Literatura da Colômbia; Pedra da memória, em 93, e 
Os sonhos do século, em 94. Em 97, saíram Conserto campestre, 
Breviário das terras do Brasil e Anais da província. Foi eleito 
patrono da 43ª Feira do Livro de POA. Em 2001, publicou O 
pintor de retratos, obra pela qual recebe o prêmio Machado de 
Assis da Fundação Biblioteca Nacional.

[ Luiz Antonio de Assis Brasil ]

 Michel de Montaigne, depois de cinco séculos, mantém-se 
atual especialmente quando tratou, no século 16, de contrapor 
civilização e barbárie em situação bem específica na apresen-
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tação a Carlos IX, em Juan, de três selvagens sul-americanos, 
levados como troféus à presença do rei. Conforme relato que 
o autor ouviu de testemunhas dos fatos, os indígenas, pergun-
tados sobre o que achavam da grande e civilizada Europa, ob-
servaram que havia entre nós, isto é, entre os europeus, gente 
bem alimentada, gozando as comodidades da vida, enquanto 
metade de homens emagrecidos, esfaimados, miseráveis, men-
digava às portas dos outros. Achavam, assim, extraordinário 
que essa metade de homens suportasse tanta injustiça sem se 
revoltar e incendiar as casas dos demais.

Todos concordamos que a violência, em sua matriz ur-
bana, é um fenômeno que surgiu no século XX. Entre tantas 
tragédias que este século nos legou, há esta, brutal, inespe-
rada e aparentemente insolúvel, cujas origens, ou parte delas, 
podiam já ser entendidas há séculos se a humanidade tivesse 
ouvidos para a observação desses três silvícolas bárbaros, sem 
cultura ou, quem sabe, canibais. Não é sem razões que a vio-
lência ocorre ao mesmo tempo em que o século XX instituiu a 
sociedade de consumo em massa, criando desconhecidas neces-
sidades, a maioria das quais perfeitamente dispensáveis. A vio-
lência ocorre tanto em países desenvolvidos como nos países 
do Terceiro Mundo, numa espécie de recorrência sem frontei-
ras econômicas ou políticas e como se fosse uma fatalidade sem 
bandeiras. O interessante, se é que pode haver algo interessan-
te nessa área, é que a violência se apresenta quase sempre sem 
nenhuma alegada razão, o que leva diretamente ao sadismo, o 
que, aliás, se viu no filme Laranja mecânica. Essas desrazões, 
quase sempre, são ligadas à intolerância para com as mino-
rias, para com os excêntricos de que fala Linda Hutcheon, que 
são pessoas que, por sua condição econômica, estilo de vida ou, 
ainda, opção sexual, vivem fora do eixo da maioria.

Assiste-se na Europa a uma nova onda de restrições aos 
estrangeiros. Discute-se às claras como mandar embora essa 
gente, ou, no mínimo, como impedir que continuem chegando. 
Os governos, pressionados por alguns eleitores tão minoritá-
rios quanto ruidosos, constrangem-se para administrar o des-
tino de certas pessoas, que, para além de feias, falam línguas 
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bárbaras, têm hábitos estranhos, não praticam a limitação de 
filhos e, principalmente, ocupam as vagas dos naturais da ter-
ra. Este último argumento, o mais notório e invocado, talvez 
desculpável pelo instinto de sobrevivência, é, entretanto, falaz, 
pois, com o decréscimo da natalidade entre os europeus, serão 
necessárias legiões de trabalhadores nos próximos anos.

Hans Magnus Enzensberger, em conferência proferida em 
Porto Alegre nos anos 80, apresentou uma alegoria muito inte-
ressante. A raiva contra o estranho surge na cabeça do homem 
que está sozinho numa cabine de trem. Quando chega outro 
passageiro e senta-se a sua frente, esse outro passa imediata-
mente a inimigo, pois invadiu um espaço que antes era só do 
primeiro. Se, entretanto, depois aparece outro passageiro, os 
dois que lá estavam unem-se mentalmente na raiva contra o 
terceiro recém-chegado. Se esse trem, por algum motivo, sofre 
qualquer espécie de pane, ou desastre, os dois primeiros culpam 
o terceiro pelo problema que aconteceu. Temos aí o ódio em sua 
plenitude absurda, que só encontra explicação no instinto bási-
co da sobrevivência, mas num tempo em que já não precisamos 
do tacape ou do arco e flecha para aniquilar o inimigo.

Essas irracionalidades levaram-nos a catástrofes anuncia-
das e, nem por isso, menos surpreendentes. Na época atual, o 
desenvolvimento dos meios de comunicação geram imagens de 
violência cada vez mais próximas do indivíduo. Sempre comenta-
da, imaginada e fantasiada, a violência, entretanto, é concebida 
como intolerável, porém, mais do que nunca, ela fascina. O cida-
dão comum vive na dicotomia da repulsa e do fascínio, embora no 
plano público a condene. Não é por nada que os jornais dedicam 
páginas numerosas às notícias policiais, que agem como uma es-
pécie de laboratório em que, sob condições controladas, a pessoa 
pode viver um crime sem que nele esteja inserido de verdade.

Contudo, a violência veiculada pela TV e jornal não con-
segue dar conta da outra violência que bate às nossas portas. 
Debitar tudo à mídia é ver o assunto de maneira simplória, 
pois é ignorar as condicionantes sociológicas. A violência ocor-
re como um corolário da degradação da imagem do mundo e 
de um sentimento de exclusão que facilmente se interioriza 
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e encontra copartícipes. Temos, então, uma violência publici-
zada, que quase sempre adota um comportamento nitidamen-
te tribal. Um estudo publicado em 2003, neste ano, portanto, 
pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade 
da Prefeitura de São Paulo, denominado “Pobreza e violência 
no município de São Paulo”, apresenta dados impressionantes: 
em 1991, eram 492 mil chefes de domicílios na condição de 
pobreza, equivalendo a 19% do total de 2,5 milhões de domicí-
lios; em 2000, nove anos depois, o número passou para 589 mil 
chefes de domicílio vivendo na situação de pobreza, 19% do to-
tal de quase três milhões de chefes de domicílio em São Paulo. 
Comparando números estatísticos de antes e de 2000, o núme-
ro de mortes violentas aumentou 36,6%. Parelheiros é outro 
exemplo: apresenta taxa anual média de 11,6% de crescimento 
de chefes de domicílios pobres e uma reveladora taxa média 
anual de crescimento da criminalidade dos mesmos 11,6%.

O fato é que a violência, de objeto de atenção policial, tor-
na-se um objeto político e, mais do que nunca, deve ser enca-
rada como uma questão que envolve a todos nós, não como 
afirmação de um sentimento de defesa contra o mal, mas como 
sentido da solidariedade para com aquele que, indigitado como 
criminoso ou louco, reparte conosco a fatia de humanidade que 
nos coube pelo simples fato de havermos nascido. Esse quadro, 
porém, só vai ocorrer à medida que se instalar o sentido da 
cidadania, o conceito que surgiu com o Estado moderno e que 
se desenvolveu na mesma medida em que esses Estados se con-
solidaram como instituições políticas.

Se, inicialmente, a cidadania esteve ligada à idéia de defe-
sa da propriedade, esse conceito foi se alargando até as formas 
contemporâneas, que são bem mais abrangentes, voltando-se 
para a preservação, para o ambiente natural e para a questão 
que nos interessa: a aceitação das minorias. Enquanto formos 
súditos, sem direitos nem deveres, jamais chegaremos ao sen-
timento cidadão, isto é, aquele ser social que é responsável in-
dividualmente por sua parcela na coletividade. Não podemos 
pensar em plena resolução da violência se, ao mesmo tempo, 
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não estimularmos um pensamento social agudo, o qual decor-
rerá de um criador senso de cidadania.

Desejo agora dizer duas palavras sobre um fato extrema-
mente pontual. Uma das boas notícias dos últimos dias foi a 
aprovação, pelo Senado, do Estatuto do Desarmamento, ainda 
a ser reexaminado pela Câmara, que limita o porte e a comer-
cialização das armas de fogo. A mais alta Câmara Legislativa 
cumpriu o seu papel, que é de fazer um chamado à sensatez. 
Não é por nada que “senador”, em sua origem latina, significa 
“pessoa mais velha”. A causa expressa dessa lei está na cres-
cente insegurança que invade as nossas vidas; que contamina 
os ambientes públicos e domésticos; que nos amargura os dias 
e nos transforma em prisioneiros de nossa própria angústia.

Recentemente, ao folhar a revista Humboldt, deparei-
me com a reprodução de quatro tapetes afegãos – que, como 
sabem, são largamente conceituados no mundo inteiro – ex-
postos, temporariamente, no museu Linden em Stuttgart. A 
primeira impressão é de fascínio, com os dourados, as cores, o 
azul-marinho, o carmesim, enfim, maravilhosamente combi-
nados e organizados, segundo os signos narradores da história 
do cotidiano dos povos e tribos orientais e de seus bens sim-
bólicos: árvores da vida, cenas de caça, romãs da fertilidade, 
ginetes etc. O segundo olhar é de horror com o que está apare-
cendo: tanques, helicópteros e metralhadoras misturam-se aos 
elementos culturais fundadores; as flores converteram-se em 
minas ou tanques e as plantações de cereais, em campos de mi-
nas; das estrelas fizeram-se explosões e da romã, uma bomba 
de pavio aceso ou uma granada na mão.

É triste constatar que, num paradoxal tempo de progres-
so científico, pratiquemos a lógica da barbárie, na qual a força 
bruta é inculcada como valor positivo. A única forma de aca-
barmos com a violência é não praticá-la. Os que se proclamam 
cidadãos honrados – e honradez não se proclama – alegam que 
não podem ficar inermes ante o bandido que os assombra e as-
salta. É claro que não podem mesmo, mas, então, que circulem 
por lugares mais iluminados, ou mudem-se para a Dinamarca; 
ou, então, aceitem uma idéia menos cínica, pensem numa atua-
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ção política que esclareça as causas econômicas da violência e 
exijam das autoridades uma polícia mais bem equipada, que dê 
segurança aos indivíduos.

Para finalizar, é impossível dissociar a idéia de não-violên-
cia da idéia de tolerância, não aquela representada pela elimi-
nação das diferenças e que tantos males trouxe à humanidade 
no século passado e nesse, mas como um atributo natural des-
crito por Kant ainda no século XVIII, como o direito de um es-
tranho, na sua chegada à terra de um outro, de não ser tratado 
de maneira hostil. Diríamos hoje, uma tolerância fundada na 
aceitação e na apreciação das diferenças, no gosto pelo diálogo 
entre os diversos modos de ser e pensar, no prazer da criação. 
É impossível uma homogeneidade na pasteurização. Cidada-
nia e não-cidadania nutrem-se do mesmo veículo vitalizador, a 
tolerância, que é, em última análise, a consciência de que não 
somos únicos e de que fomos feitos não para tragédia, não para 
desespero, mas para uma vida plena, criativa e útil. 
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Marcelino Freire
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[ Deonísio da Silva ]
Marcelino Freire é um jovem escritor nascido em 1967. 

Vive em São Paulo desde 1991 e começou sua vida de escritor 
no teatro aos nove anos de idade. É hoje um dos principais 
integrantes da geração 90, tendo entre os seus livros alguns 
contos publicados também em Portugal, no México e na Itália. 
É autor de livros como Acústico, de 1995, a “Coleção Cinco 
Minutos”, de distribuição gratuita, que reúne textos de Moacir 
Scliar, Manoel de Barros, João Gilberto Noll e outros impor-
tantes escritores brasileiros, inclusive Luis Fernando Veríssi-
mo.

[ Marcelino Freire ]

Gostaria de dizer que eu estou realmente espantado com 
a Jornada Literária de Passo Fundo. Vou sair daqui com uma 
impressão maravilhosa deste movimento vivo, dos leitores, dos 
professores. Isso é uma literatura viva o que a gente tem aqui,  
longe das convenções do palácio, ou do palácio das convenções. 

Dentro do tema “violência e cidadania”, as pessoas me 
perguntam muito a respeito da violência em minha literatura, 
que seria muito crua; elas  se chocam com os meus contos e 
dizem: “De onde é que você tira essa violência toda? De onde é 
que você tira essa secura toda, esses personagens gritando, fa-
zendo essa ladainha no ouvido do leitor?” E eu costumo dizer o 
seguinte: “É a realidade que eu tenho. Eu sou quase um excluí-
do, eu fui me incluindo, porque eu nasci no sertão de Pernam-
buco.” Eu costumo dizer que eu não nasci, eu “escapei”, por-
que, de dez crianças que nasciam lá no sertão (eu nasci numa 
cidade chamada Sertania), só cinco sobreviviam. Então, minha 
família, fugindo da seca, foi morar em Paulo Afonso, na Bahia; 
depois foi para o Recife. Por isso, eu entendo perfeitamente 
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dessa coisa da exclusão. Em Recife, comecei a fazer teatro aos 
nove anos de idade numa escola pública e lá comecei a ter o 
primeiro contato com o texto inventivo e criativo.

Quando eu estava com 23 anos de idade, resolvi ir para 
São Paulo sozinho, lascado de tudo. Chegando lá, publiquei 
meu primeiro livro, em 1995; em 2000 lancei o livro chamado 
Angu de sangue. E as pessoas exatamente perguntavam: “Por 
que angu de sangue?” São Paulo foi realmente uma experiên-
cia. Para quem chega zerado de tudo, aquela cidade é muito 
louca. Assim, de alguma forma, eu digo que o meu angu, que 
era o angu pernambucano e o angu da tradição, passou a ser o 
angu de sangue. Não havia outro angu senão esse de sangue. 
Portanto, comecei a publicar em São Paulo. Meu primeiro livro 
foi independente e tive toda a experiência de eu mesmo produ-
zir o meu livro. Então eu também entendo o que é realmente 
você se incluir.

As pessoas reclamam muito – “Eu tenho um livro e não 
publicam” –, mas é preciso fazer também. É preciso reclamar, 
mas quem reclama muito não se mobiliza. Ao invés de eu fi-
car reclamando e perguntando “Onde está o editor?” e me jul-
gar um injustiçado, fui lá e comecei a fazer o meu primeiro 
livro, em 1995, e em 1998 o segundo, Era Odito, um livro de 
frases famosas desvirtuadas graficamente; após, veio o Angu 
de sangue. Entre uma prosa e outra, gosto muito de inventar 
projetos, de batalhar. Organizei então a coleção “Cinco Minu-
tinhos”, que foi lançada em 98; em 2002, saiu a coleção em sua 
versão infantil.

Para eu não me estender muito, falo das minhas origens e 
da forma como foi a minha batalha e como é ainda. Vou ler um 
dos contos de um dos livros do qual as pessoas dizem também 
que a minha literatura é dos excluídos; dizem que é a literatu-
ra dos personagens à deriva, dos párias da sociedade. Sou um 
escritor do meu tempo, digo sempre isso, e vivo essa realidade, 
de forma que a traduzo e manifesto nos meus contos. Este 
conto surgiu quando eu estava um dia vendo televisão e uma 
mulher deu um depoimento dizendo o seguinte. “Dei, dei, sim, 
meu filho. Dei um, dei dois. Eu não posso criar, dei, dei.” Ficou 
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aquela coisa de dar os filhos, dar os filhos e dar, dar. Eu disse: 
“Eu queria muito fazer um texto com a voz dessa mulher”. Eu 
tenho uma oralidade muito forte no que eu escrevo, por ser 
nordestino e, talvez, por saber muito bem essa ladainha no 
nosso ouvido. Escrevi um texto com essa coisa da voz dessa 
mulher: “Dei, dei, dei, meu filho. Dei um, dei dois, dei três, dei 
quatro”. Vou ler o “Dar luz”, publicado no Balaire ralé:

Dei José, dei Antônio, Maria, dei, daria, dou. Quantos vierem. 
É só abrir o olho, nem bem chorou, xô. Não posso criar, é feito 
gato, não tem mistério, é feito cachorro de rua, rato no esgo-
to, moço, quem cria? Não é fácil pimenta no olho dos outros. 
Aí vem a madame, aí vem gente dizer: “Arranja um trabalho”. 
Arranja você, me dê um trabalho agora. Não sei ler, não sei es-
crever, não sei fazer conta. Nos dedos da mão a gente conta. 
José, Antônio, Maria, Izabel. Antônio. Dou nome assim só para 
não me perder, quem mais, é Noé, Evandro. Agora chame como 
quiser, o filho depois ganha vida importante. Sei de um que até 
é doutor, não sei lá de quê. Estou pouco me lixando. Menina 
é para largar mesmo. Agora dizer que dá um peso no peito, a 
consciência chumbada, que nada. Vem você morar nesse buraco, 
vem você dar um jeito no mundo. Repartir seu quarto, nunca. 
Esse olho é irmão desse. Veja Maria, pôs Jesus no mundo, filho 
do Espírito Santo, o pai largou. Você viu, você viu como José 
sumiu, se evaporou. Maria, Maria que foi lá no pé da cruz se 
arrependê. Eu não, eu quero mais distância. Você ter filho cho-
rando no seu pé, fome. Está escutando? Fome. O que você faz 
com a fome? Tem remédio? Agora é fácil opinar, nesse bê-á-bá. 
Sei que, quando morrer, não vou para o inferno. Já estou aqui. 
Só saio daqui para outro plano. Falo isso para o Altamiro, ele 
ri. Meu quarto marido, meu quarto, quarto marido, porra de 
marido. Só tem homem vagabundo no mundo, por isso salvo 
os meninos. Faço mais do que o governo faz, faço e dou destino. 
Dou, dô, dô. Eu vendi a Beatriz no Farol. A moça que comprou 
chorava de dar dó. A moça do carro abriu o vidro, o marido pe-
gou e zum. Para nunca mais como um vento, para nunca mais 
como um esquecimento. Sincretizo tudo, entende. Meu corpo 
está vacinado. Agora a mulherada de hoje, na frescurinha, ultra-
som, escutar a batidinha do coração, ah, dão muita importância 
para o amor. Amor, quem me deu? Altamiro? Esse porco. Já 
viu amor entre porco, entre sapo, entre pombo. Aí dizem que 
o pombo é bonito, porque o pombo corre atrás da pomba. Aí 
eu fico só vendo esse derramamento. Bom é pombo assado e 
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pronto. Pombo melhor do mundo. Pombo para a necessidade e 
acabou. Dizer que ninguém abandona ninguém, que toda mãe é 
mãe até o fim, tá aqui ó. Sou mais mãe que muita mãe aí. Levo 
o filho para a escola e abandono. Levo o filho para o shoping e 
abandono. Pelo menos sou corajosa, não fui? Tive peito, não 
tive? Falam de quem assume esta postura. Qual o filho da mãe, 
vai, diz, que menino? Agora deixar florzinha morrer murcha. 
Já vendi até leite do peito, acredita. E vendo teta, teta, entende. 
Alimentei aí um bichinho que a mãe não quis dar para ninguém, 
fica ali agarrando o filho na miséria, pode? Peito tá morto, não 
tem leite, eu dou, mas cobro. Troquei por um sofá, não nego, fiz 
negócio. Quero ver só quando esta peste crescer, quero ver só 
quando esta peste crescer, quero ver. Só de saber que o meu lei-
te ajudou este diabo a ser. Tem mais, todo o mundo é solidário, 
mas na hora de socorrer é foda, vem aconselhar pílula, distri-
buir planejamento. Quero saber o que fazem com o nosso sofri-
mento. Vai, quem diz? Quem já foi infeliz? A moça do carro, a 
moça que levou Beatriz? Chorava naquele momento, mas hoje é 
hoje, hoje é outro tempo. Agora esse filho de uma jumenta vem 
para cima de mim, o Altamiro, marido de merda, entende. Vem 
aqui bêbado, eu agüento, tenho mais pena dele do que de José, 
Antônio e Paulo, Jucelino. Melhor do que ter filho morto, tenho 
esse orgulho, todos nasceram vivos, dou, dou, dou, Altamiro.
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Marcus Accioly
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[ Neusa Rocha ]
Marcus Accioly, nascido em Aliança, em 1943, publicou 

seu primeiro livro de poesia, Cancioneiro, em 1968. No ano 
seguinte concluiu o curso de Direito na Universidade Católica 
de Pernambuco, em Recife. Em 1972, já recebia o prêmio Re-
cife de Humanidades pelo livro Nordestinados, de 1971. Publi-
cou, em 1974, Xilografia e, em 1980, Guairatã, que ganhou o 
prêmio Fernando Chinalia, concedido pela União Brasileira de 
Escritores, e a láurea “Altamente recomendável para o jovem”, 
concedida pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 
Em 1985, Accioly recebeu o prêmio de poesia, concedido pela 
Associação Paulista dos Críticos de Arte, e o Prêmio Olavo Bi-
lac, concedido pela Academia Brasileira de Letras, ambos pelo 
livro Narciso, editado em 1984. Sua obra poética inclui ainda 
Císifu, editado em 1976; Poética, em 1977; Icson, em 1978; Ó 
de Itabira, em 1980; Pára baratinação, em 1986; Érato, 1990; 
O jogo dos bichos, 1990; Latino-América, em 2001.

[ Marcus Accioly ]

 Enquanto eu estava ali olhando para vocês, sem conseguir  
vê-los, eu me lembrava de uma história do nosso vizinho, es-
critor uruguaio Eduardo Galeano, sobre um menino que o pai 
leva para ver o mar pela primeira vez. Quando o menino chega 
diante do mar e olha aquela imensidão, ele abre os braços e diz 
para o pai: “Pai, me ajuda a olhar.” É preciso que alguém nos 
ajude a olhar este auditório, dada a sua imensidão. 

Por outro lado, eu devo confessar que preparei uma con-
ferência para uma hora, a qual, depois, foi reduzida para meia 
hora; depois, para cerca de 25 minutos e, por fim, chegamos 
20 minutos. Eu me lembrei de um conto formidável, um mi-
niconto digamos, de Jorge Frost, que é o diálogo numa galeria 
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dos quadros onde dois estranhos se avistam. Era uma galeria 
de quadros, mas uma galeria escura, uma galeria soturna e, de 
repente, o estranho se aproxima do outro e diz: “Mas que lugar 
feio é este lugar, que lugar fúnebre, não?” O outro diz: “Real-
mente, que lugar estranho. O senhor acredita em fantasmas?” 

“Eu não e você?” “Eu acredito”, e desapareceu. Eu acredito que 
o meu tempo desapareceu. A maior violência que eu vou en-
frentar hoje aqui é a violência contra o tempo. Então eu pediria 
ao companheiro Deonísio que, na hora de cortar, alguns minu-
tos antes me avise, porque eu quero dizer um poema no final. 

Eu também, é evidente, como o Marcelino, sou pernam-
bucano. Dizem que um daqueles coronéis do interior mandou 
contratar um pistoleiro para dar fim a um desafeto dele. Então 
o pistoleiro chegou e ele o olhou por todos os ângulos e disse: 

“O senhor tem mesmo coragem de matar um homem?” Ele dis-
se: “Bom, isso não é muito de coragem não, isso é mais do cos-
tume.” Ele confiou um pouco naquele homem e disse: “Bem, 
eu vou preparar para você matar o homem.” Então mandou 
tirar três fotografias do seu desafeto: uma fotografia de frente, 
uma de perfil e uma de costas. E para que não houvesse erro, 
disse: “Está aqui. Eu quero o serviço pronto, pago a metade 
e depois você vem receber o resto.” O matador era famoso e 
demorou mais do que poderia. Finalmente, quando ele chegou, 
o coronel, que já estava um pouco esbaforido com a vida, dis-
se: “Por que o senhor demorou tanto?” Ele disse: “Ó, coronel, 
fique tranqüilo, o primeiro, o de frente, esse eu matei logo; o 
que estava de perfil demorou um pouco, mas eu também matei. 
Agora, descobrir este que estava de costas é que foi o negócio.” 
Recebeu a metade e fez o trabalho tríplice.

Há uma diferença entre agressão e violência: agressão é 
inerente a todo animal; violência, infelizmente, só ao homem. 
Hacker disse que a violência é a expressão manifesta, viva e, 
principalmente, física da agressão. André Breton diz que a vio-
lência é um único meio adequado de expressão, aliás, o máxi-
mo do surrealismo seria alguém sair atirando de revólver na 
própria multidão. Dante, na Divina comédia, estabelece três 
tipos de violência, que estão no Ciclo Infernal: o violento con-
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tra si, o violento contra o outro e o violento contra Deus. Ainda 
existe o violento contra a natureza e existe o violento contra 
a arte. Nunca esses violentos estiveram tão em dia como hoje. 
Na época do romantismo, nós tivemos uma época de total in-
trospecção. Só como exemplo, e eu já estou com medo do tempo, 
quando Goethe publicou As tristezas e o sofrimento do jovem 
Werther, o livro só na Alemanha provocou trinta mil suicídios. 
Na França, chamava Wertheritch a doença provocada pela lei-
tura do Werther. Então, o cônsul inglês chegou junto de Goethe 
e disse: “O senhor não tem remorso de escrever um livro que 
provocou tanto mal, tanto suicídio no mundo?” Goethe  res-
pondeu: “O sistema inglês, colonizador, tem provocado mais 
vítimas no mundo do que o senhor pode imaginar.” Eu tenho o 
meu sistema particular.

Para Camus, nada saberemos enquanto não soubermos se 
nos assiste o direito de matar o nosso semelhante ou de consen-
tir que o matem. No tempo de negação poderia ser útil interro-
gar-se sobre o problema do suicídio. O suicídio era a questão. O 
assassínio, eis a questão. Então o mundo deixará de ser parti-
lhado pelos justos e pelos injustos, mas, sim, pelos senhores es-
cravos. Assim, voltemos nós para onde nos voltemos, no âmago 
da negação e do niilismo, o assassínio mantém o seu lugar privi-
legiado. Müller, em um livro conhecido Na orla dos assassinos, 
diz que o trabalho de assassinato, coisa do que se trata, em 
breve chegará ao fim, e Camus ainda estabelece, Em o homem 
revoltado, perante a confrontação assassínio e suicídio, que são 
a mesma coisa para aceitar ou rejeitar conjuntamente. 

Parece-me que o século a que nós estamos entrando, 
século  21, é um século da fusão do suicida-homicida. É o século 
em que o homem diz: “Eu morro, mas eu também mato.” É 
o homem-bomba, é o suicida, o Osama Bin Laden, onde uma 
caneta diferente da função de escrever enterrada na jugular 
de um piloro pode provocar a queda de duas torres gigantes-
cas. Deparamo-nos com um período de suicídio, de homicídio e, 
agora, do suicídio-homicídio ao mesmo tempo. Krishnamurti 
chega a avisar que a violência não é apenas a carnificina orga-
nizada em nome de Deus, da sociedade, da pátria. A violência 
é muito mais sutil e profunda.



[ 146 ]

Eu lembro aqui um episódio de Vidas secas, quando Fa-
biano vem abrindo a caatinga e levanta o facão sobre a cabeça 
do soldado amarelo que estava perdido, o mesmo soldado que o 
tinha surrado de facão no dia anterior. Então, ele fica com o fa-
cão levantado, durante todo o conto, porque é um anticonto; no 
final ele curva a espinha e diz: “Governo é governo.” A mesma 
coisa acontece no Quinze, de Rachel de Queiroz, quando Chico 
Bento, morrendo de fome, mata uma cabra. O patrão chama-o 
de todas as coisas, toma a cabra, joga-lhe as tripas e ele fica 
vendo a faca vermelha de sangue, brilhando no sol. A violência 
também está ali contida. Bachelard tem um livro sobre Lar-
tréamont, onde confronta o querer-viver de Schopenhau ser 
com o querer-atacar de Lartréamont. O querer-viver tem sem-
pre a certeza do triunfo, diz ele; o querer-atacar, pelo contrário, 
é dramático e incerto. A defesa é concha, o carapaça é redonda, 
o ataque vital ou sexual é aguçado. A bem dizer, diz Bachelard, 
Lartréamont serve-se de suas garras. Diz ele que devemos dei-
xar crescer as unhas durante 15 dias. Ao canivete chama a “hi-
dra de aço”. Ele prefere o canivete ao punhal, porque o punhal 
mata logo, e Isidoro do Cássio contra Lartréamont prefere exa-
tamente o sentido da demora e da crueldade.

Nas 247 páginas dos Cantos de Maldoror, Bachelard encon-
trou 185 animais, ou seja, dentes, chifres, defesas, garras, pa-
tas, ventosas, bico, dardo e veneno. Os primeiros lugares para 
os animais, na agressão, nessa violência, são para o cavalo, o 
caranguejo, a aranha e o sapo, principalmente para o carangue-
jo. O caranguejo é um bicho muito inteligente, porque não tem 
pescoço, é todo cabeça. Mas, na realidade, para Lartréamont, 
principalmente o caranguejo grande, aquele caranguejo que 
tem as patas maiores que o corpo, não agarra para viver, mas 
vive para agarrar. Se pegar alguém, pode quebrar-lhe a pata, 
porque ele prefere perdê-la a largar o objeto que foi agarra-
do. Bachelard, ainda no livro de Lartréamont, diz que certos 
poetas devoram ou assimilam o espaço. Dir-se-ia que eles têm 
sempre o universo para digerir. Outros, muito menos numero-
sos, devoram o tempo. 
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Lartréamont é um dos maiores devoradores de tempo. O 
tempo da agressão é um tempo muito especial: é reto, sem-
pre dirigido, não se curva em qualquer ondulação. O tempo 
da agressão é produzido pelo ser que ataca no plano único em 
que pretende afirmar a sua violência. O ser agressivo não es-
pera que lhe dêem tempo, apossa-se dele, cria-o. Num livro ex-
traordinário chamado A história trágica da literatura, Walter 
Muncos diz que os poetas não são bons; bons são os santos que 
triunfam sobre o mal e retêm a dor. Os poetas triunfam sobre 
a dor e retêm o mal; por isso os poetas não são felizes, porque 
só se é feliz na medida em que se é bom. Assim é que se mede o 
santo pela bondade e se mede o poeta pelo sofrimento. 

Existe na língua portuguesa um amolecimento da língua. 
Gilberto Freire, em Casa grande e senzala, diz que a ama ne-
gra, assim como tirava as espinhas, como preparava o bolão 
para o menino branco comer, ia amaciando a língua portugue-
sa. Ele diz: “A ama negra fez muitas vezes com as palavras o 
mesmo que com a comida: machucou-as, tirou as espinhas, os 
ossos, as durezas, só deixando para o menino branco as síla-
bas moles.” E dá um exemplo: a linguagem infantil brasileira, 
e mesmo portuguesa, tem um sabor quase africano – “cacá”, 

“pipi”, “bumbum”, “tentem”, “neném”, “tatá”, “papá”, “auau”, 
“cocô”, “dindinho”, “dindinha”. Casimiro de Abreu tem um 
poe ma chamado “A valsa”, em ritmo de valsa.

Tu, ontem
Na dança
Que cansa,
Voavas
Co’as faces
Em rosas
Formosas
De vivo,
Lascivo
Carmim;
Na valsa
Tão falsa,
Corrias,
Fugias,
Ardente,
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Contente,
Tranqüila,
Serena
Sem pena
De mim!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
– Não negues,
Não mintas...
– Eu vi!...

Guimarães Rosa também tem esse amaciamento da lín-
gua em “Boi bem bravo”:

Bate baixo
Bota baba
Boi berrando,
Dança doido
Dá de duro,
Dá de dentro
Dá direito
Vai em volta
Vai na vara
Vai varando.

Entretanto, em autores como, por exemplo, Euclides da 
Cunha, encontra-se o endurecimento da língua. Num dos li-
vros de que mais gosto, que mais li, Os sertões, anotei um verso 
de dez sílabas. Vou ler alguns para vocês aqui:

Longos dias amargos dos vaqueiros
Escanchado no rastro do novilho
Umurana de casca rocheada
Dois cartões de visita ao conselheiro
A espora e fiel adormecida
Dos das furnas e cocais e cicorá
Alçatura partida das montanhas
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Bonito, não é? “Alçatura partida das montanhas...” 
“O pasto requeimado das caatingas
A luz crua dos dias sertanejos
O reflexo ruivo das queimadas”

Há um verso extraordinário, que parece até um tiro de 
espingarda de dois canos, 12, esta que no nordeste se diz que 
é para matar dupla caipira: “O estampido estupendo das quei-
madas...” Vejam que sonoridade. José de Alencar, em Iracema, 
que significa, etimologicamente, “lábios de mel”, diz que “Ira-
cema é a virgem dos lábios de mel”. Bonito. Digamos que eu 
dissesse “Iracema é a virgem dos beiços de mel”. Aleijava Ira-
cema, não é? Estropiava a pobre. Mas quando isso vai para o 
nordeste já não ocorre o mesmo. Sinhá Vitória, diz Graciliano, 

“remexia os beiços na oração”, e Breno Accioly, um escritor de 
Alagoas, diz: “Esmagou-lhe os beiços com um beijo”. Então as 
palavras “beiço” e “lábio” tomam uma outra conotação.

João Cabral de Mello Neto vai desde “querer o ferro, não 
o ferro moldado com fogo, mas o ferro batido, batido a chilida” 
– aliás Bachelar falaria “músculos do ferro” –, ou seja, ele pro-
cura exatamente essa linguagem dura, do sertanejo que fala no 

“idioma pedra”, que é incapaz de se expressar senão em pedra. 
Tem um momento em que a palavra perde toda sua conotação 
semântica, perde a sua função. Nos sambas de matutos, sam-
bas do interior, os sambas do Nordeste, encontra-se num deles: 

“Olha o bamba do bambu, bambu, bambeiro e olha o bamba do 
bambu, bambá e olha o bam do bambam, bambeiro, bambeiro 
do bambam...” O que é o bambo? Não é nada. É o bambo. Nós 
ficamos bambos de cantar o bambo e ele não diz nada, ou seja, 
a palavra perde a conotação semântica.

Olha a volta da turbina
Da turbina na usina
Da turbina na usina
Da usina brasileira.
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É só a turbina rodando, ou então os trens de ferro, o trem 
de ferro, o trem de Bandeira. Tem um adivinha no Nordeste 
que diz assim: “repita três vezes, vaca tatu, cotia não”. Não pos-
so pedir que vocês façam isso aqui agora porque rouba tempo: 

“vaca tatu, vaca tatu cotia não”. Então começa Bandeira: 

Café com pão, café com pão, café com pão.
Virge Maria o que foi isso maquinista.
Ai seu foguista bota fogo na fornalha,
que eu preciso muita força, muita força 
Iuí, passa boi, passa porco, passa boiada, passa gado...
...que vontade de cantar. 
Quando me prenderam no canaviá,
cada pé de cana era um oficiá.
Menina bonita do vestido verde
Me dá tua boca pra matá minha sede
Vou me embora, vou me embora que não sou daqui
Nasci no sertão sou de Urucuri
Vou depressa, vou correndo,
Vou a toda porque levo muita gente, muita gente, muita gente

Aparece outro trem, do Ascenso Ferreira, que diz:
O sino bate o condutor apita, apito
Só que o trem de ferro não grita,
Põe-se logo a caminhar
Vou danado pra catendi
Vou danado pra catendi
Vou danado pra catendi com vontade de chegar
Mergulho mucando, no mangue molhado, moleque mulato
Vou vê-lo passar
Adeus, adeus nogueiras, coqueiros, cajueiros com flor, cajueiro 
com frutas já vou te chupar
Ali mora o pai da mata
Ali... da caipora
Meu Deus... 

Há um poeta negro, Trindade, também pernambucano 
que diz que o ritmo do trem diz assim: “Tem gente, com fome, 
tem gente com fome, tem gente com fome.” É um poema muito 
bonito.
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Mário Vargas Llosa tem um livro chamado A casa verde, 
sobre o prostíbulo. Todos aqui conhecem mais ou menos este 
livro, sobre as mulheres dessa época, do bairro de Piurra, ou 
do bairro de Buenos Aires, no Peru, quando elas iam para seu 
trabalho como domésticas. Muitas vezes essas mulheres eram 
assaltadas por malandros, por marginais, que as derrubavam 
no chão, cobriam o rosto delas com as próprias vestes e, um 
após outro, violentavam-nas. Quando elas resultavam grávi-
das e quando assumiam a maternidade do filho, ele era chama-
do de “los eloquitos”, “hijos de la chingada”. Eram os bastar-
dos, que nós poderíamos chamar em português de um nome 
bem mais forte. Carlos Fuentes, escritor mexicano, translada 
essa metáfora literária de Vargas Llosa para a América La-
tina dizendo que aqui sofreu uma operação, uma curra, um 
fuzilico descomunal, porque nós temos “mãe”. Quem são as 
nossas mães? São as pátrias. É o Brasil, o Chile, a Argentina, a 
Nuestra America de Marti ou a Pátria Grande de Artigas. Mas 
quem é o nosso pai? Cortez, Pizzaro, Colombo? É o invasor? 

Então, a luta, talvez de todos nós, do escritor latino-ame-
ricano, do poeta, do prosador, do professor, é uma luta, sem 
dúvida alguma, em busca da própria identidade. Talvez a ten-
tativa de encontrar essa identidade seja uma tentativa violen-
ta, uma tentativa que utilize até a própria violência contra a 
violência em si. Eu costumo dizer que é constrangido a assumir 
um papel agressivo, violento, às vezes, dentro das sociedades 
consumistas e consumidoras, tendo que transformar a sua voz 
em grito ou em algo capaz de esclarecer, de denunciar e revi-
dar; tendo de se engajar à disciplina dos que tentam fazer do 
mundo pior um mundo melhor, pelo menos possível ou razoá-
vel. Talvez o poeta deixe de ser o amigo que se queira para ser 
o inimigo de que se precisa.

Esse poema que vou dizer tem a ver com o tema da violên-
cia. É do meu primeiro livro, publicado em 1968, Cancioneiro, 
e chama-se “O roçado”. 
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Havia neste roçado pedra, raiz e saúva
Capim seco e um sol maduro
Ausência plena de chuva
Tudo era morto e deserto
A fome comia a fome
O rio só tinha areia
A água não tinha nome
A vida era dura e triste como a morte
É triste e dura
O chão somente se abria
Servindo de sepultura
Nas folhas das embaúbas
Como o suor do trabalho
A gente encontrava às vezes
Redondos pingos de orvalho
Foi quando eu pensei comigo
Ainda eu sou forte e moço
Terra eu possuo enxada capaz de roer teu osso
E cair de unhas e dentes
Prevendo dias felizes
Cavando o corpo das pedras
E destocando as raízes
Transformei a minha enxada em foice, trator e arado
No fim de 15 semanas
Fiquei de pronto o roçado
Foi luta de vida e morte
Igual à luta da guerra
O homem que a terra come
Estava comendo a terra
Foi luta de vida e morte
Do homem contra o sertão
Da morte dentro da terra
Da vida dentro do grão
Foi luta de vida e morte
Da qual sai vencedor
Do ventre inchado da terra
Nasceu a primeira flor
Eu tinha visto esta terra
No mais completo abandono
Morada pelo silêncio
Que era seu cão e seu dono
Terra pobre
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Devastada pelo sol de cada dia
De onde os bichos desertavam
Da caatinga que morria
Terra magra, seca e morta
Sem sinal de plantação
Quando os ventos penetravam
Na boca da solidão
Terra inútil, como todas ao seu lado e em seu redor
E apesar de igual a ela
Era ainda bem menor
Terra que é do tempo em tempo
Se encontrava em suas gretas
Um carneiro estraçalhado
Nos facões das pedras pretas
Como eu não tinha família
Construi uma palhoça
Com vara, embira e palmeira
Nas margens da minha roça
Foi quando veio a visita
Que eu nunca pensei que houvesse
Por esta terra onde tudo que tem de ser
Acontece
Tem gente em casa, o de fora
De quem é esse roçado
Parece excelente pasto de engorda para o meu gado
Gravei aquelas palavras
Bem dentro de meus ouvidos
Enquanto os secos voavam como pássaros fugidos
Sai até sem camisa
Suspendendo a refeição
E vi o homem de branco
Montado no alazão
Seus olhos azuis-escuros
Entraram no meu olhar
Como o palha entre no corpo
Sem contudo atravessar
De quem é este roçado
Plantado na terra alheia?
É meu seu doutor
E a terra é menos terra que areia
E quem lhe deu essa ordem de cultivar terra minha
Ninguém seu doutor
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E a roça, talvez nem chega a farinha
São quatro pés de mandioca
Que há muito aqui não nascia
As sementes só são duas gerimum e melancia
Cavei quase com meus dedos
Esta terra que só dava
Parasita sobre as pedras
E entre as pedras planta brava
O homem nada me disse
Esporou seu cavalo
E enquanto a manhã nascia
Do bico agudo do galo
À tarde chegou um cabra 
No meu roçado e falou
Eis o dinheiro ajustado
Que o meu patrão lhe mandou
Jogou no chão o dinheiro
E entrou pela mesma estrada
Que tinha um jeito de cobre
Entre as colinas deitadas
O resto saber é fácil
Sem precisar dizer
O homem comprou a roça
Que não queria vender
E como havia comprado quase de graça
Com todo o meu trabalho perdido
Julgou-se dono de tudo
Até que veio de novo
Ao lado do cabra armado
Soltar seu gado faminto
No pasto do meu roçado
Em menos de meia hora
Estava tudo acabado
Somente o rastro dos cascos,
Ficou nos seixos marcado
Comprei com aquele dinheiro
Que o homem quis me comprar
Uma faca e uma espingarda
Dessas grossas de caçar
Cavei duas covas rasas
No lugar do meu roçado
E esperei dia após dia
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O patrão e o empregado
Um dia quando a manhã
Surgia feita de nada
Notei um som de cavalo
Sobre o silêncio da estrada
Ainda não foi embora?
Me perguntou o patrão
Enquanto o cabra fechado
Ergueu o rifle na mão
Foi luta de vida e morte
Do peito contra o estampido
O homem que come os homens
Estava sendo comido
O resto saber é fácil
Está demais explicado
Plantei as duas sementes
Nas covas do meu roçado.
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Cristina Mello
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[ Júlio Diniz ]
Cristina Mello nasceu aqui bem perto, no Paraná, em 
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ra em Literatura Portuguesa pela mesma universidade e tem 
mestrado em Literaturas Românicas e Contemporâneas, pela 
Universidade do Porto, também em Portugal. É presidente da 
Sociedade Portuguesa de Didática das Línguas e Literaturas. 
Tem participação em projetos científicos no âmbito do projeto 
“Literatura, memória e história, a unidade Portugal-Brasil e a 
preservação, investigação e difusão de fontes”, financiado pelo 
ICTI/Capes e coordenado pela professora Regina Zilbermann 
e pelo professor Carlos Reis. Seus atuais interesses científi-
cos e temas de investigação são na área de teoria da literatura, 
ensino de literatura, didática da leitura, do texto literário e 
literatura portuguesa dos séculos 19 e 20. É autora de diversos 
artigos e capítulos de livros, em especial do livro Ensino de 
literatura e a problemática dos gêneros literários, editado em 
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[ Cristina Mello ]

O leitor na cena da leitura

Da leitura
No íntimo encontro com um texto, o sujeito experimen-

ta uma gama de percepções, mais ou menos intelectualizadas, 
num vaivém em que a inteligência das idéias frutifica com a ex-
periência das sensações. Nesse processo mental, a “linguagem 
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interior”,1 em arroubos de clareza, permite-lhe conceptualizar 
o que lê ou deixa-lhe um sentimento de linguagem que ainda 
não tomou a forma de significação objetiva. É, pois, pertinente 
prospectar nas potencialidades que a leitura literária encerra 
para a prática consciente de uma recompensadora forma de 
desenvolvimento do seu pensamento e da sua inteligência.

Na leitura, o sujeito coloca-se, portanto, inteiro. Tanto 
pode perceber de imediato como pode manter-se numa zona 
difusa de inteligibilidade. Além disso, ao atualizar a sua enci-
clopédia, vem-lhe à cena mental da leitura um conjunto de ex-
periências de natureza plenamente subjetiva. É nesse sentido 
que a leitura textual possibilita a projeção não só dos saberes 
codificados, passíveis de serem atualizados, através quer do 
diálogo interno, quer com os outros, mas também dá azo a que 
um profuso magma interior venha à tona, abrangendo pulsões, 
afetos, sentimentos. E assim se projetando, revela-se em di-
mensões que, ao compreenderem conhecimentos, contemplam 
também uma especial forma de comunicação libertária.

Se o processo de construção do conhecimento for domi-
nado desde a escolaridade básica e secundária, quando os jo-
vens estão em fase de formação da sua personalidade, dos seus 
quadros mentais, construindo a sua identidade física, psíqui-
ca e cultural, se o processo de conhecimento dos discursos for 
aprendido por meio de um ensino em que haja oportunidades 
para situações de interlocução e compreensão, tal conhecimen-
to estratégico potenciará a libertação de muitos silêncios inte-
riores.

Essa base estruturante da capacidade de enunciação ver-
bal há de fazer falta ao sujeito também na sua relação com ou-
tras práticas sociodiscursivas que não aquelas que têm lugar 
em contexto formal de ensino, como, por exemplo, as profissio-
nais, as lúdicas, as artísticas e afetivas. 

Com efeito, a partilha das interpretações que fazemos so-
bre nós e sobre o(s) mundo(s) em que vivemos e que imaginamos 
torna a nossa inteligência mais aguda, aumenta a quantidade 

1  A expressão segue o conceito de Vigotsky.
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e a profundidade dos nossos conhecimentos, além de produzir  
na intimidade um contentamento muito especial. Trata-se do 
contentamento do conhecimento socialmente construído, no 
qual cada um se encontra e encontra os outros, num processo 
de interlocução que  produz aprendizagens significativas.

Sucesso e insucesso
Freqüentemente se queixam os professores de todos os 

níveis de ensino do escasso interesse e das limitadas competên-
cias de leitura dos seus alunos. “Falta” é a palavra-chave. Falta 
tudo: motivação, capacidades, competências, comprometendo 
o próprio prazer de ler.

Perante o dessorado panorama da pouca leitura dos tex-
tos obrigatórios na vida dos jovens que freqüentam os bancos 
da escolaridade até ao ingresso nos cursos superiores de letras, 
continua o discurso negativista, a queixa sobre as fracas capaci-
dades linguísticas dos alunos (e outras), a falta de vocabulário, 
a falta de refentes culturais, históricos e outros que impedem o 
acesso ao livro. E mesmo na universidade, ao contrário do que 
seria de se esperar, os alunos continuam a revelar dificuldades 
de expressão lingüística. 

Com efeito, todos os dias assistimos à dissociação entre 
discursos deste tipo e práticas passíveis de superar as falhas. 
Mas quando os professores têm uma reação de sinal contrário 
e se interrogam sobre o que fazer, então é um mundo de espe-
rança que se abre: dos investigadores/professores de todos os 
níveis de ensino até aqueles jovens que não têm as tão recla-
madas competências literácitas. É então que evoco o mestre 
Jacinto do Prado Coelho, escrevendo em célebre artigo que a 
literatura não se ensina, que tudo o que podemos fazer é forne-
cer instrumentos mentais para formar o leitor.2 

Chegados aqui – nós, professores –, temos a consciência 
do que fazer. Mas não basta; ainda não fica resolvido o proble-
ma. É preciso refletir no que fazer e como fazer. 

2  Cf. COELHO, J. do P. Como ensinar literatura. In: Ao contrário de Penélope. Amadora, 
Bertrand, 1978.
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Reclamam os professores da falta de tempo para prepa-
rar aulas que contrariem as estafadas orientações de manuais 
escolares e de livros para-escolares. Em que pese à existên-
cia desse fato, há que considerar a necessidade de uma cada 
vez maior aproximação entre as escolas básicas/secundárias e 
a universidade, pois cabe a esta última uma responsabilida-
de fundamental no fornecimento de conhecimentos científicos 
mais recentes no domínio da didática da leitura do texto lite-
rário. 

Num rápido relance sobre os problemas da falta de co-
nhecimento especializado para a formação do leitor, é preciso 
considerar, no tocante aos professores, o seu alto grau de in-
satisfação. Se muitos docentes têm a memória de experiências 
positivas em que valeu a pena o trabalho realizado para que o 
prazer da leitura acontecesse – e esta memória constitui um 
incentivo ao seu magistério –, outros sublinham sobretudo a 
experiência  frustrante no quotidiano escolar porque os seus 
alunos (ao que parece) não gostam de ler.

Perante a escassa existência (quando, não mesmo, ausên-
cia) de programas formação de professores, perante a inexis-
tência de um fórum permanente em diferentes níveis (local, 
regional, nacional) que permitisse, partindo da análise dos 
problemas, atingir progressivamente a sua resolução, os pro-
fessores caem no descoroçoamento – o que é compreensível. 
Sendo certo que a formação inicial apenas prepara no nível das 
bases – e por isso é inicial –, só a formação continuada pode ir 
fornecendo respostas aos desafios que o ensino coloca.

Faltando, da parte dos responsáveis governamentais pela 
educação, um enfrentamento do problema que impende sobre 
o sucesso do ensino, os professores acabam por deixar cair os 
braços. O certo é que, se fosse fácil e simples para os professo-
res equacionar as questões do ensino da leitura numa lógica 
de aprendizagem, de desenvolvimento do pensamento crítico, 
não continuaríamos a viver os problemas que sabemos existir 
na escolaridade que precede o ensino superior. 

Nesse contexto, o que nos cabe e o que podemos fazer? 
No exercício de uma pedagogia crítica alicerçada numa ética 
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humanista – de acordo com a qual, no campo do ensino, não se 
pode dissociar a teoria da prática – e com a clara consciência 
da necessidade de rever os nossos atos pedagógicos de forma 
a que proporcionem aos alunos os meios mais aptos de supe-
ração de lacunas e de melhoria do seu desempenho na leitura, 
ganha primazia o conceito de inclusão. De acordo com essa 
ética, que é também um ideal e uma prática de cidadania, tra-
ta-se de prover os meios para um desenvolvimento progressivo 
do complexo conjunto de competências que permitam aos alu-
nos: a) ler cada vez com maior profundidade e autonomia; b) 
alargar os seus horizontes culturais – o que, por si mesmo, os 
enriquece como pessoas; c) ter sucesso nas práticas de leitura 
– elemento propulsor de melhorias aos níveis do desempenho 
dialógico e da escrita.

Será, então, legítimo pensar que, sem tal consciência pe-
dagógica, o manuseio de textos continuará a ser, em muitos 
casos, perfeitamente estéril e que, pelo contrário, munidos de 
conhecimentos científicos sobre a problemática da leitura e da 
formação do leitor no que concerne àquilo que este opera ver-
balmente com os textos, os professores de todos os níveis de 
ensino (incluindo, evidentemente, o ensino superior) estarão 
mais apetrechados para exercer o magistério da leitura, desig-
nadamente no que diz respeito a vertentes didático-pedagógi-
cas como: a) incentivar a prática de diversos modos de ler; b) 
orientar atividades concretas de leitura, com percursos onde os 
alunos sintam entusiasmo; c) detectar dificuldades de compre-
ensão e promover a sua superação; d) testar os conhecimentos 
continuadamente, no sentido também de contrariar a avalia-
ção no final de um período escolar através de testes de carácter 
somativo; e) produzir e operar com adequados instrumentos 
de avaliação que contemplem uma abrangência de parâmetros, 
de forma que os conhecimentos adquiridos pelos alunos sejam 
avaliados na sua complexidade.

A pedagogia do fascínio
Sem tempo não se vive a experiência da leitura. E como 

cada pessoa tem o seu tempo físico e psíquico de ler, considerar 
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o tempo da leitura não é uma questão menor quando se pensa 
em problemas de motivação. Os ritmos individuais da leitura 
podem ser perspectivados de acordo com os tipos de texto. Há 
quem leia apressadamente, salte os apeadeiros, onde um nar-
rador à Guimarães Rosa se compraz em reflexões cheias de 
ensinamento, mas há leitores que nelas se envolvem porque se 
votam à meditação a que a palavra convida.  

Ao professor cabe incentivar os alunos a se envolverem 
cada vez com maior intimidade com os livros: desde o simples 
gesto de se fazer acompanhar de um livro (há-os em formato 
reduzido e prático) até ao hábito de deixar marcas de leitura 
como o sublinhado, uma nota, uma exclamação, uma interro-
gação. Através desses gestos, a memória do ato de leitura tor-
na-se marcante e passa a fazer parte do patrimônio mais ínti-
mo da pessoa. Sabemos o quanto conforta o leitor redescobrir 
em momentos diferentes da sua vida o tratamento que deu aos 
seus livros. E não esqueçamos aqueles leitores que, em cader-
nos ou blocos de estimação, transcrevem reflexões, preciosida-
des líricas, pregnantes retratos do real, diálogos e monólogos 
magistrais. Ao professor cabe promover também essas formas 
de aproximação/interação entre o leitor e o objeto físico que é 
o livro.

No fascínio com que se lança na viagem para o conhecimen-
to, cada um sabe claramente (ou intui) o que deve fazer, como 
quem pisa uma cidade desconhecida, ou como quem entabula 
conversação com um desconhecido – já que, no início do con-
tato, o texto se afigura ao leitor como um desconhecido. Ao 
professor cabe trabalhar as noções de conhecimento/desconhe-
cimento, demonstrando que, sendo o desconhecimento uma 
situação da qual o sujeito leitor se dá conta, a passagem ao 
conhecimento também pode ser assegurada pelo seu intelecto. 

Com efeito, a familiaridade com um texto está inextrinca-
velmente ligada àquilo que fazemos com ele. Ele será mais ou 
menos inteligível não só conforme a bagagem de conhecimen-
tos do leitor, mas também consoante o grau de investimento no 
conhecimento do mesmo, o que implica, da parte do professor, 
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promover práticas de leitura em que os alunos ponham à prova 
a sua perspicácia, a acutilância do seu olhar.

É, pois, necessário que o professor ensine o seu aluno a 
pôr o texto a funcionar sem que tal exercício retire a sua di-
mensão inefável, aquela que, embora nos possa tocar de for-
mas diversas e sempre singulares, jamais se deixa aprisionar 
num gesto de tradução semântica. De resto, cabe ao professor 
contemplar textos que propiciem experiências de envolvimen-
to emocional, de modo que os alunos, ao longo da escolaridade, 
não percam o encantamento que experienciaram na primeira 
infância – tempo em que sentiram a magia das histórias atra-
vés da leitura, em que se deleitaram e se identificaram, em que 
provaram o estranhamento de mundos contidos no mundo da 
leitura. Para que servem as metáforas senão para provocar tal 
estranhamento?

– E ler o quê?  
Vejamos, por exemplo, a poesia. Temos de reconhecer que 

há jovens que não apreciam ler poesia porque não desenvol-
vem a capacidade de apreciar a beleza da linguagem poética, 
de fruir a cadência melódica nos textos de lirismo perene, de 
compreender, no poema, a “hesitação prolongada entre som e 
sentido” de que falou Valéry.

Quando chegam ao final do ensino secundário, os leitores 
treinados na leitura da poesia revelam-se dotados de critérios 
na escolha dos livros e, tal como a criança que se recusa a fazer 
uma tarefa fácil demais e pede uma outra mais exigente, mais 
difícil, também eles não se angustiam perante um texto que 
seja um labirinto de imagens acenando para os ecos do mundo. 
Pelo contrário, comprazem-se na enriquecedora experiência 
estética que lhes dá acesso ao fascinante mundo das palavras, 
tanto pela beleza que encerra como pelo conhecimento que 
traz ao leitor.

Mas há quem prefira romances e contos. A adolescência é 
ávida de fantasia e nestes gêneros encontra-a, retirada ou não 
da realidade. São encontros que fazem estremecer as cordas 
mais profundas de cada leitor, destinos com os quais ele co-
munga, tanto com o que é benéfico (a alegria das tardes rurais, 
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de doce encantamento e terna gratidão à vida, nos romances 
de Júlio Dinis), como com o que carece de compreensão (os 
amores de Simão e Teresa) ou, mesmo, com o que encerra de 
tragicidade do destino (a luminosa pena de Eça de Queirós ao 
compor as figuras de Maria Eduarda e Carlos da Maia). 

O prolongado deleite na leitura de um romance pede lu-
gares íntimos e cômodos, um tempo sem relógio. E o mais in-
teressante é que certos jovens conseguem, mesmo no mundo 
apressado de hoje, fabricar tempo para fruir do vasto mundo 
dos romances, com suas voltas e contravoltas, dando-nos sem-
pre um panorama de vida, individual e social, que traduz a 
saga, a aventura, o destino, a história vivida por gente de car-
ne e osso, os amores e os desamores, enfim, as antinomias de 
que a vida, na sua errância, é constituída. Dada a complexi-
dade polifônica do romance, a sua leitura proporciona a tensa 
sensação de fazermos parte da sua maquinaria, ainda que as 
linguagens dos escritores se mostrem, por vezes, tão arredias 
do nosso sempre incompleto entendimento. É então que o lei-
tor procura uma razão para tão desusados trâmites narrativos. 
E ainda quando não encontra uma luz, ficam nele impregna-
das as imagens mais fortes, que cada um escolhe de acordo com 
a sua pulsão de vida, a sua leitura do mundo. 

E o teatro? Qual o seu lugar nas aulas de português e de 
leitura do texto literário? Sabendo-se que a finalidade do texto 
dramático é a sua representação, o espetáculo, não se pode des-
considerar a sua importância para a formação do leitor. Neste 
ponto, algumas perguntas parecem fazer sentido: a) por que e 
quando ler o texto dramático na escola?; b) que motivação es-
pecífica utilizar para o seu ensino?; c) como conjugar a leitura 
do teatro clássico com o contemporâneo? 

No caso do ensino em Portugal, dados de estudos recen-
tes revelam que o teatro é um tipo de texto menos apreciado 
nas escolas. Quem se sente motivado, hoje, entre os alunos 
do secundário e até mesmo os do ensino superior, para ler o 
bom Garrett ou outros dramas românticos do século XIX, que 
nos dão a conhecer vivamente uma importantíssima época da 
história de Portugal? Aos jovens de hoje, o que poderão dizer 
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os temas tratados nesses dramas – a ascensão da burguesia, 
com as suas fragilidades em diversos domínios da vida privada 
e pública; as vicissitudes da vida política, do matrimônio; os 
problemas da educação – e tudo vazado em falas retiradas das 
entranhas das personagens? E se considerarmos a produção 
dramatúrgica contemporânea, o descaso em que se encontra a 
sua leitura e o seu estudo é igualmente lastimável.

Que professor, hoje, cidadão de um mundo acelerado, sem 
tempo para viver, com uma qualidade de vida material, cultu-
ral, espiritual e cultural cada vez mais deficitária, tem ainda 
disponibilidade para pensar os problemas didático-pedagógi-
cos de uma ótica inovadora que permita aos alunos saírem da 
mesmice da repetição e se libertar dos estereótipos? Não de-
sejando ferir suscetibilidades, o fato é que não se pode desco-
nhecer a freqüência com que hoje são apontadas em diversos 
contextos educativos e culturais as imensas dificuldades dos 
jovens de todos os níveis de ensino para expressar o seu pen-
samento, para defender com clareza um ponto de vista. Não 
é demais recordar os casos  de verdadeiro autismo verbal e 
fala assintática e telegráfica, tão freqüente hoje, mesmo entre 
alunos universitários. Neste último caso, não se pode sequer 
pensar que todos os alunos têm as competências necessárias 
à almejada problematização do saber, em nível de exigência 
universitária.  

Apesar de tudo o que se diga (e que é verdade ou, pelo 
menos, um dos lados da verdade), há efetivamente jovens que 
lêem por gosto, porque a leitura lhes faz bem, constituindo, em 
muitos casos, uma forma de resposta a demandas existenciais, 
sem que em todas as leituras se sintam motivados a explicar o 
texto; e outros ainda que, mais afeitos às artes da palavra, se 
comprazem numa espécie de prolongamento do texto, dando 
outras formas às imagens, procurando recriar o real, inventar 
mundos e entender o nunca visto.  

Está lançado o desafio.
É necessário conceber novas formas de orientar a leitura, 

fazendo da interlocução o princípio orientador da construção 
do conhecimento acerca dos textos, de modo a propiciar opor-
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tunidades em que os alunos pensem, falem, dialoguem, escan-
carem as suas dúvidas sem medo, sem receio da avaliação, en-
carada como um demónio.

De acordo com esse pensamento, a única forma de didati-
zar os saberes que a leitura envolve é considerarmos, de uma 
vez por todas, os seus contextos reais, com os alunos que tra-
zem as suas histórias de vida, os seus gostos, as suas capacida-
des muitas vezes ainda por desenvolver. É do esforço sério, é 
do honesto estudo dos textos, sempre a treinar os mecanismos 
cognitivos de observação filológica, compreensão semântica e 
categorização conceptual, que nasce o conhecimento de uma 
das mais nobres e democráticas formas de arte que dignifica 
as línguas usadas pelos homens – a literatura.

Ora, a leitura da literatura pede a nossa inteligência, a 
nossa sensibilidade, os nossos conhecimentos, mas não su-
porta a preguiça. A leitura no espaço pedagógico pede a força 
das vontades, que, reunidas, produzem verdadeiras epifanias. 
Quando alguém, por vezes lá no fundo da sala, ilumina com a 
sua palavra o entendimento de um momento do texto, quando 
alguém diverge e segue outros caminhos, podem surgir ines-
perados encontros dos jovens com os livros. Daí, sim, a leitura 
é prazer, sedução, verdadeiro encantamento em todas as si-
tuações de usufruto. Ainda que as palavras dos ficcionistas, 
dramaturgos e poetas possam exprimir o grito da natureza ou 
o grito humano, na pujante força da lava que escorre dos vul-
cões, a experiência desse grito só tem lugar na leitura. Por isso, 
devemos reconciliar os jovens com a leitura. 

E não devemos (nem podemos) discriminar os que ainda 
não atingiram a capacidade de trabalhar o intelecto e com o in-
telecto, pois, se o mestre estiver a altura de enfrentar o desafio 
do ensino, certamente encontrará recursos para dar a voz até 
a quem não a tenha, ou a quem, por resistências várias, não 
a queira ter. Não nos esqueçamos dos jovens que não têm as 
oportunidades socioculturais para aceder ao conhecimento. Se 
é certo que muitos alunos têm a felicidade de experimentar a 
maravilhosa aventura que é ler, muitos outros ainda não des-
cobriram esse prazer, e por muitas razões, incluindo o bloqueio 
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cultural que a sociedade inflige a uma significativa fatia dos 
seus membros. 

Num momento em que de todos os lados chegam clamo-
res por um ensino e uma educação que inculquem valores, que 
dêem voz às pessoas de modo a incluir a todos no mundo do 
conhecimento, é imperioso que nós, agentes da educação e do 
ensino, empreendamos a tarefa de repensar o que se faz e o 
que fica por fazer dentro das quatro paredes de uma sala de 
aula. 

Não poucos testemunhos validam esse pensamento; são 
eles que dão razão às razões de uma outra prática do conhe-
cimento, se tivermos em conta, como não podemos deixar de 
aceitar, a reconfiguração de que este tem sido objeto, na epis-
temologia científica, da filosofia às ciências da educação. De 
fato, a noção de conhecimento mudou. E temos de aceitar isso 
se quisermos prestar um serviço útil à educação. Temos, dizia, 
que nos sentar e repensar tudo: as práticas, os pressupostos 
teóricos, os caminhos a percorrer. 

Fundamentos cognitivos do acto de ler
Vejamos mais de perto os diversos processos cognitivos 

que se verificam no ato da leitura, cuja ocorrência é condicio-
nada pelo grau de envolvimento do sujeito com o texto e pela 
sua capacidade de operar no campo das hipóteses. 

Os sujeitos que têm maior sucesso na leitura são aqueles 
que põem o raciocínio a funcionar e se colocam numa posição 
ativa de fazer perguntas ao texto. Desde o início do processo 
interativo, as respostas sucedem-se às perguntas. A perguntas 
como “de que fala o texto?”, “como fala?”, “com que finalida-
de?”, a resposta depende das operações intelectuais do leitor, 
dos seus raciocínios. A partir do momento em que o leitor se 
depara com o título e com outras indicações que emolduram o 
texto (índices, epígrafes, notas ao leitor, informações na con-
tracapa, prefácios, introduções, etc.), tem lugar o início da lei-
tura. 

Desde esses primeiros passos, o leitor já se situa na cena 
da leitura como agente principal, pois o texto só fará sentido 



[ 168 ]

nos seus quadros mentais se for posto a funcionar, se quem o 
lê se dispuser a um complexo trabalho inferencial.

O grau de rendimento desse trabalho mental, complexo 
e progressivo, depende da intensidade do envolvimento do lei-
tor; por isso, tem importância capital ativar todos os seus co-
nhecimentos enciclopédicos. A enciclopédia abrange toda uma 
panóplia de conhecimentos, sendo fundamentais os lingüístico-
culturais, os práticos e, ainda, os saberes específicos sobre o 
funcionamento dos discursos em geral. 

Os movimentos semiológicos básicos para a construção 
de sentidos de um texto são a confirmação de hipóteses, a infir-
mação, o ajustamento e a reelaboração. Sendo essencial nesse 
processo a agilidade do leitor na enunciação de hipóteses, é da 
sua capacidade de questionamento que lhe advirá o acesso à 
apreensão do universo textual, naquilo que ele pode ser apre-
endido e passível de conceptualização.

Trata-se de, permanentemente, elaborarmos hipóteses de 
compreensão para todas as componentes textuais: dos senti-
dos à manifestação temática, dos procedimentos discursivos ao 
estilo, do tom às intenções. 

Nesse processo, é útil ter em conta as componentes que 
intervêm na produção de um discurso: a invenção – dimensão 
criativa, que integra, por um lado, a procura de idéias e argu-
mentos e, por outro, a sua articulação através de desenvolvi-
mentos em tópicos; a disposição – dimensão que diz respeito à 
apresentação dos elementos estruturantes do discurso na sua 
cadeia sintagmática e que, portanto, tem a ver com a sintaxe 
global do texto em nível macrotextual; a elocução – dimensão 
que integra a expressão do discurso no nível retórico-estilístico, 
dando prioridade à clareza e à correção lingüísticas; e a dicção 
– dimensão relacionada com a arte de bem dizer o texto.

Se o leitor atender àqueles elementos cognitivos e semió-
ticos do funcionamento semiológico da leitura e se considerar 
esse funcionamento retórico do discurso, terá condições para 
formar um quadro mental sobre aspectos essenciais da prag-
mática da leitura, que se podem abordar numa dimensão se-
mântica e  hermenêutica.
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Os alunos em processo de formação e de desenvolvimen-
to das suas competências literácitas em leitura – jovens que 
frequentam a escola básica e secundária e ainda os primeiros 
anos do ensino superior – precisam aprender este trabalho de 
construção da leitura, tal como se aprendem outras operações 
de um grau elevado de abstração como as da matemática. Da 
mesma forma que o estudante de matemática progride no co-
nhecimento dos problemas à medida que desenvolve a com-
plexidade de raciocínios, também na leitura, ao desenvolver 
as suas capacidades inferenciais, torna-se, progressivamen-
te, mais ativo e autónomo, mais conhecedor dos seus passos, 
numa palavra, mais apto a poder utilizar os textos para seu 
proveito pessoal. 

Processos de compreensão na leitura
O conhecimento dos processos de compreensão confere 

ao leitor uma competência cognitiva, designadamente quanto 
às estratégias que utiliza na sua relação verbal com o texto em 
todas as situações de leitura, nas quais necessita realizar uma 
série de operações mentais e produzir diversos tipos de racio-
cínio.

Como é sabido, nas práticas escolares de leitura de qual-
quer nível do ensino muito há ainda a fazer – apesar do esforço 
feito pelos docentes que consideram o processo de construção 
de conhecimento da leitura como parte integrante dos sabe-
res a serem ensinados nas aulas de língua, cultura e literatura. 
Sem pôr em causa a legitimidade dos saberes/conteúdos decla-
rativos, em muitíssimas práticas de ensino continuam a ocor-
rer quase que exclusivamente tipos de leitura que se limitam 
a um débito verbal de conteúdos de forma unidirecional. Não 
dispondo de dados rigorosos para considerar essa uma prática 
generalizada, o fato é que a maioria dos alunos que concluem 
a escolaridade secundária não apresenta uma competência sa-
tisfatória nos domínios da leitura, da escrita, da compreensão 
e da expressão oral. 

Sem entrar em considerações de pormenor sobre os con-
teúdos programáticos, é fácil concluir sobre a necessidade gri-
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tante de se ensinar a leitura cada vez menos como um produto 
(como se o texto encerrasse uma essência que apenas o leitor 
“iluminado” atingiria), passando a conferir-se espaço aos pro-
cessos de aprendizagem da leitura. 

Ora, a questão das competências de leitura constitui um 
saber ancilar na formação e no desenvolvimento de bons lei-
tores, pela simples razão de que o domínio dos processos de 
leitura catalisa cada vez mais profundas e conscientes apren-
dizagens que os sujeitos integram nos seus quadros mentais 
– com possibilidades de múltiplas e infinitas reconfigurações, 
transferências e transposições, não só no contato com os dis-
cursos e textos formais, mas também no contato com a reali-
dade em geral, entendida esta como  também como um jogo de 
discurso e um tecido textual, tal como evidenciaram Wittgens-
tein e Kristeva. 

Sendo certo que o bom desempenho ao nível da operacio-
nalização de competências cognitivas de leitura não garante a 
existência de leitores assíduos, motivados e capazes de renta-
bilizarem as suas leituras projetando-as nas diversas esferas 
do saber, o fato é que os indivíduos que não desenvolvem capa-
cidades de leitura em nível cognoscitivo, arredados, assim, da 
floresta de significações que os textos encerram, ficam à mercê 
da voz de outrem, arvorado em “hermeneuta-mor”. A questão 
que se põe é a de saber o que fazer perante a necessidade de 
menos imitação e mais trabalho intelectual inovador, onde o 
prazer, o gosto e o conhecimento se frutificam mutuamente. 

Como se depreende dessa reflexão, a única forma de bem 
tratar os textos e os seus autores, fazendo do ensino de méto-
dos de leitura uma arte e uma técnica, é ter em conta modelos 
de leitura que contrariem o débito de conteúdos textuais e pre-
parem os leitores para reconstruírem os textos. Surge, assim, 
como evidente a necessidade de operar com a noção de leitura 
como conhecimento construído, tanto no plano teórico como no 
plano da praxis pedagógica. De acordo com esses pressupostos, 
trata-se de optar por metodologias de leitura que capacitem 
os leitores para um enfrentamento cognoscitivo e hermenêu-
tico do texto. Nas diversas reconfigurações pedagógicas das 
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orientações de cariz semiótico-comunicacional encontramos 
subsídios metodológicos para a operacionalização didática da 
leitura como uma prática da inteligibilidade textual, primeiro 
passo para uma hermenêutica produtiva, porque fundamenta-
da em atos de compreensão.

Entendo que se pode designar esse método  como recep-
cional-pragmático, por contemplar as estruturas textuais e as 
estruturas do leitor, numa perspectiva de uso dos textos. Tal 
procedimento metodológico implica que o leitor recorra às 
suas estruturas cognitivas e ponha em ação procedimentos in-
telectuais aptos a favorecerem movimentos, atividades, enfim, 
operações produtivas no contato com o texto. Trata-se – insis-
timos – de pôr o raciocínio a funcionar. Sabendo-se que a leitu-
ra é um processo de síntese memorial, devemos dar a conhecer 
aos mais jovens as operações semiológicas que nós, professores 
(e, em geral, todos os profissionais da leitura), utilizamos nos 
nossos atos de ler. 

Pode constituir uma primeira abordagem dos processos 
cognitivos de leitura a obra de Jocelyne Giasson, A compreen-
são na leitura, onde a autora postula que, pelo ensino/apren-
dizagem de mecanismos inferenciais, os sujeitos adquirem e 
desenvolvem a capacidade de produzir sentidos perante um 
texto.3 

3 Para além desta obra (editada em 1990 e publicada no Porto, pela Porto Editora, em 1993), 
que se revela de grande oportunidade didático-pedagógica, sobretudo para os  professores 
do ensino básico e secundário, destacam-se os  seguintes estudos que privilegiam também 
a problemática da compreensão na leitura: COSTA, A. Saber ler e saber ensinar a ler. Do 
básico ao secundário. In: CASTRO, R. V. de; SOUSA, Mª L. (Org.). Linguística e educação. 
Lisboa: Associação Portuguesa de Lingüística/Edições Colibri, 1998; DESCOTES, M. La 
lecture méthodique. De la construction du sens à la lecture méthodique. Toulouse: CRDP, 
1989; DESCOTES, M. (Org.). Lire méthodiquement de textes. Paris: Bertrand-Lacoste, 
1995; ECO, U. Leitura do texto literário. Lector in fábula. Lisboa: Presença, 1979; MELLO, 
C. a) O ensino da literatura e a problemática dos géneros literários. Parte I, cap. 3; b) Lei-
tura e memória literária. In: MELLO, C. (Coord.). I Jornadas Científico-Pedagógicas de 
Português, Coimbra: ILLP-FLUC/Almedina; Coimbra, 2001; OTTEN, Michel. Sémiologie 
de la lecture. In: DELCROIX, M.; HALLYN, F. Méthodes du texte. Introduction aux études 
littéraires. Paris: Louvain-la-Neuve, Duculot,1990 (1987). 
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A prática da leitura em cena 
Consciente dos riscos, disponho-me a compartilhar movi-

mentos de um ensaio de leitura, por acreditar que a reflexão 
pedagógica sobre a leitura não dispensa – até onde esta for 
possível – a sua cena de eleição. A título exemplificativo, veja-
mos alguns desses processos semiológicos na leitura do poema 

“Metamorfose”, de Jorge de Sena. Dada a força dominante da 
representação figural instável, a minha proposta vai justa-
mente no encalço dos elementos textuais que, neste poema em 
concreto,  permitem falar de uma poética sob o signo da in-
decisão referencial, tão característica das estruturas da lírica 
moderna, tal como foi teorizada por Hugo Friedrich.4

Metamorfose

Ao pé dos cardos sobre a areia fina
Que o vento a pouco e pouco amontoara
Contra o seu corpo (mal se distinguia
Tal como as plantas entre a areia arfando)
Um Deus dormia. Há quanto tempo? Há quanto?
E um deus ou deusa? Quantos sóis e chuvas,
Quantos lugares nas águas ou nas nuvens,
Tisnado haviam essa pele tão lisa
Em que a penugem tinha areia esparsa?
Negros cabelos se espalhavam onde
Nos braços recruzados se escondia o rosto
E os olhos? Abertos ou fechados? Verdes ou castanhos
No breve espaço em que o seu bafo ardia?
Mas respirava? Ou só uma luz difusa
Se demorava no seu dorso ondeante
Que de tão nu e antigo se vestia
Da confiada ausência em que dormia?
Mas dormiria? As pernas estendidas,
Com um pé sobre outro pé e os calcanhares
Um pouco soerguidos na lembrança de asas;
As nádegas suaves, as espáduas curvas
E na tão leve sombra das axilas
Adivinhados pêlos... Deus ou deusa?
Há quanto tempo ali dormia? Há quanto?

4 Cf. FRIEDRICH, Hugo. Strcutures de la poésie moderne. Paris: Denoël/Gonthier, 1976 
(1956).
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Ou não dormia? Ou não estaria ali?
Ao pé dos cardos, junto à solidão
Que quase lhe tocava do areal imenso,
Do imenso mundo, e as águas sussurrando 
– Ou não estaria ali?... E um deus ou deusa?
Imagem, só lembrança, aspiração?
De perto ou longe não se distinguia.

Jorge de Sena, em Fidelidade, 1958

Após a primeira leitura, atente-se para as aberturas se-
mânticas sugeridas pelo título, desde a mudança de formas e 
estados físicos que implicam a passagem de um estado a outro, 
até a transformação de fenômenos a um nível abstrato. Não 
nos faltam exemplos, como a transformação de órgãos huma-
nos através da cirurgia plástica, de elementos naturais, como a 
meteorização química dos minerais, de fenômenos da nature-
za, como a larva que se transforma em borboleta, de situações 
ficcionais, como a da personagem kafkiana que se transforma 
num inseto. As inferências que por ora pratico são, natural-
mente, de tipo pragmático, na medida em que faço intervir as 
minhas estruturas cognitivas que me levam a dar sentidos ao 
vocábulo inscrito às portas do texto.

Por razões de eficácia metodológica, segmento o poema 
em partes, procurando destacar elementos que poderiam cons-
tituir objeto de uma interação verbal em situação pedagógi-
ca. Na primeira leitura, os alunos certamente se dão conta de  
elementos e procedimentos textuais que fazem surgir deter-
minados sentidos, apreendidos e organizados de acordo com 
as operações intelectuais realizadas individualmente; numa 
segunda leitura, têm lugar processos cognitivos mais seletivos 
que permitem ao leitor detectar o universo imaginário que se 
ergue do poema. 

1º segmento
Ao pé dos cardos sobre a areia fina
Que o vento a pouco e pouco amontoara
Contra o seu corpo (mal se distinguia
Tal como as plantas entre a areia arfando)
Um Deus dormia. Há quanto tempo? Há quanto?
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A partir de processos inferenciais lógicos, com base nos 
elementos textuais, o leitor destaca uma paisagem física com-
posta de areia e cardos (o que permite imaginar uma duna) e a 
centralidade da figura de um corpo que se apresenta indistinto, 
como uma escultura tosca.

2º segmento
E um deus ou deusa? Quantos sóis e chuvas,
Quantos lugares nas águas ou nas nuvens,
Tisnado haviam essa pele tão lisa
Em que a penugem tinha areia esparsa?

Continuando o mesmo processo inferencial acerca do cor-
po que fora nomeado, o leitor apercebe-se de uma indefinição 
de gênero, o que, associado a uma referencialidade dubitativa, 
o mantém no mesmo estado de desconhecimento de contornos 
suscetíveis de configurar com precisão outros traços da figu-
ra que o texto apresenta. Os elementos textuais enunciados 
acerca do tempo e dos lugares vividos por este corpo mantêm o 
leitor na mais absoluta ignorância acerca da sua ontologia. 

3º segmento
Negros cabelos se espalhavam onde
Nos braços recruzados se escondia o rosto
E os olhos? Abertos ou fechados? Verdes ou castanhos
No breve espaço em que o seu bafo ardia?

A indecisão semântica, insinuada logo nos primeiros ver-
sos, torna-se agora obsidiante: são o rosto e os olhos que não 
se dão a conhecer. O sujeito da enunciação interroga-se, como 
que sonhando acordado, sobre a cor e o estado dos olhos. O 
segmento “Verdes ou castanhos/ no breve espaço em que o seu 
bafo ardia?” traz a dúvida maior, que é saber se a figura tem 
vida plena, já que somente se apreende uma intermitente res-
piração (“no breve espaço em que o seu bafo ardia”).

4º segmento
Mas respirava? Ou só uma luz difusa
Se demorava no seu dorso ondeante
Que de tão nu e antigo se vestia
Da confiada ausência em que dormia?
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Ressurge nesses versos a dúvida do poeta – até agora não 
resolvida – perguntando se o corpo respiraria. Possivelmen-
te, ele não deseja responder; antes, coloca uma outra questão, 
deixando o leitor a imaginar sobre este corpo uma “luz difusa” 
que “se demorava no seu dorso ondeante”, um dorso nu, an-
tigo e, ao mesmo tempo, ausente. Repare-se que é a série de 
perguntas sobre contornos antropomórficos da figura que, ao 
não responder quanto à sua existência, instala no espírito do 
leitor a dúvida obsidiante. A esse efeito outro se agrega: o de 
nos inquietar, pois saímos logrados de qualquer tentativa de 
apreender elementos que nos permitam atingir os contornos 
antropomórficos da figura, que continua a ser apenas sugeri-
da. 

Na continuidade dos raciocínios que o leitor elabora, a 
exemplo destes (e insisto no caráter tentativo e nos riscos her-
menêuticos que comportam), uma possibilidade de sentido 
começa a surgir, no que diz respeito a uma explicação acerca 
do modo de elaboração dos enunciados. Compreende-se que a 
estruturação dos enunciados obedece ao princípio da sugestão, 
cujo objetivo parece ser a instalação de uma dúvida, glosada na 
progressão discursiva.

5º segmento
Mas dormiria? As pernas estendidas,
Com um pé sobre outro pé e os calcanhares
Um pouco soerguidos na lembrança de asas;
As nádegas suaves, as espáduas curvas
E na tão leve sombra das axilas
Adivinhados pêlos... Deus ou deusa?

O presente segmento não resolve a nossa dúvida, que é 
também a do sujeito poético, relativamente ao estado de vigília 
sobre a figura que se vai  erguendo do texto, num processo de 
escassa referencialidade. Aqui, a dúvida é enunciada de modo 
cabal: “Mas dormiria?”. Na continuidade textual não obtere-
mos resposta. O que sucede, antes, é a apresentação de partes 
do corpo – pernas, pés, calcanhares, nádegas, espáduas, axilas. 
O destaque sutilmente erótico dado às nádegas e às espáduas 
curvas permite-nos fazer uma inferência lógica: a figura en-
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contrava-se deitada de bruços. Mas, se o texto fornece elemen-
tos para um tipo de representação mais referencializante das 
nádegas (que são suaves) e das espáduas (que são curvas), o 
mesmo não se verifica na representação das axilas. Note-se 
que é através da sombra projetada das axilas que se pode adi-
vinhar a existência de pêlos, o que quer dizer que o referente 
carece de nitidez, sendo a sombra que sugere a sua existência.

6º segmento
Há quanto tempo ali dormia? Há quanto?
Ou não dormia? Ou não estaria ali?
Ao pé dos cardos, junto à solidão
Que quase lhe tocava do areal imenso,
Do imenso mundo, e as águas sussurrando
– Ou não estaria ali?... E um deus ou deusa?
Imagem, só lembrança, aspiração?
De perto ou longe não se distinguia.

Ao longo do poema, podemos observar um feixe de in-
terrogações que não se resolvem na lógica da resposta. Para 
culminar a indecisão num mesmo registro tenso contribui a 
repetição dos segmentos interrogativos “há quanto” e da con-
junção “ou”, com sentido alternativo. Os dois primeiros ver-
sos desse segmento criam um efeito de rarefação da realidade 
enunciada, produzindo uma espécie de escrita branca, na me-
dida em que o discurso não tem qualquer preocupação com o 
esclarecimento; pelo contrário, institui o domínio do incerto, 
do duvidoso, do falível, do evanescente. 

A resolução das incertezas que o texto constrói é escla-
recida nos dois últimos versos, em chave de ouro. E assim, ao 
produzirmos sucessivas inferências lógicas, pragmáticas e cria-
tivas vamos construindo a idéia de que os sentidos que o texto 
veicula se estruturam sob o signo do provisório, do instável. Ao 
chegar aqui, o leitor certamente já objetivou, através de diver-
sas deduções e abduções, o sentido das séries interrogativas 
como o modo próprio da enunciação poética de uma realidade 
rarefeita, onde as palavras encenam a movência do discurso. A 
dúvida subsiste: que realidade é esta? 
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A repetição do modo interrogativo (sete frases interrogati-
vas e apenas uma afirmativa) cria uma exacerbada (obsessiva)  
atmosfera de incerteza. Nada se sabe. Nada é possível saber 
acerca da referencialidade (o mesmo é dizer da existência on-
tológica) dos atributos enunciados, que, em princípio, se espe-
rava que pudessem ser indiciadores de uma figura com contor-
nos antropomórficos, ainda que sob o signo do mitopoético. 

Mais uma vez, o modo de perguntar se estrutura através 
da acumulação de interrogações cujas respostas não são dadas, 
antes substituídas por outras perguntas. O que poderá sugerir 
um tal processo acumulativo é a pergunta que o leitor repeti-
damente se faz. A explicação surge, finalmente, nos últimos 
versos. À tal obsidiante interrogação sobre um corpo maldefi-
nido, cujos contornos tanto são sugeridos sob forma imprecisa 
como são colocados em dúvida, o poeta apenas indicia distin-
tas possibilidades dentro do campo de incertezas: “Imagem, só 
lembrança, aspiração?/ De perto ou longe não se distinguia”.

Que ilações se podem retirar do que foi  observado no 
texto? Como hipótese, fica à consideração a idéia do esboço de 
uma figura produto da imaginação. A rêverie poética parece 
não visar senão à sugestão  de uma figura que, na visão do su-
jeito poético, se apresenta intangível. Chegados aqui, também 
nós podemos supor que a errância do discurso sinalize o espaço 
poético da criação, feito de possíveis/impossíveis, na lembrança 
e aspiração do que hesita em ser mais do que sugestão.

A ser assim, compreenderemos as razões textuais de um 
modo de enunciar as possibilidades para designar o objeto, 
através de um feixe de interrogações sem resposta, num ciclo 
repetitivo. Não será este, porventura, o encanto dessas suces-
sivas metamorfoses do “corpo do texto”, que se compraz no 
encantatório jogo de sedução  erótica feito de gestos de dar a 
ver e de o recusar?

De posse das inferências elaboradas anteriormente e que 
visavam à apreensão de sentidos fundamentais, é chegado o 
momento de o leitor reagir perante a especificidade desse texto 
de uma forma mais aprofundada. Os procedimentos terão em 
vista a inteligibilidade desse poema no contexto da poesia de 
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Jorge de Sena e das correntes estéticas com as quais entrou 
em diálogo.

Não cabendo aqui desenvolver possíveis abordagens in-
tertextuais, deixo algumas questões que, eventualmente, po-
deriam ser equacionadas: a) qual é o sentido desse registo 
interrogativo na economia global do poema?; b) que sentido 
pode encerrar o título – “Metamorfose” – e como se projeta no 
poema?; c) que relações poderá haver entre o jogo dialéctico 
inscrito na construção interrogativa deste texto e a globalida-
de da poesia de Jorge de Sena, ainda, entre este poema e  as 
convenções estéticas do seu tempo? 

Como disse, não se trata de proceder a um levantamento 
de dados suscetíveis de contribuir para uma explicação des-
tas e de outras questões. No entanto, aquelas que enunciamos 
apontam para um tipo de compreensão que já não é de ordem 
semântica (do que trata o texto e como fala), mas de ordem 
hermenêutica (que interpretações suporta o texto).

Conclusão possível
O avanço dos estudos atuais sobre a compreensão do lei-

tor situado no seio das comunidades interpretativas escolares 
permite à investigação na área da didática da literatura recon-
textualizar as orientações teórico-metodológicas esboçadas no 
campo da estética da recepção e da pragmática da leitura lite-
rária. A investigação feita nesta direção por parte dos profis-
sionais da leitura, em especial os professores (mas também os 
bibliotecários e outros agentes), pode contribuir para conhecer 
mais de perto os problemas com que se deparam os sujeitos 
leitores que se encontram em fase de formação e desenvolvi-
mento das suas capacidades e competências. 

Cabe às instituições de ensino e de cultura reunir esfor-
ços científicos nesse domínio, porque é certo que o conheci-
mento sobre o que faz e o que não faz o leitor de qualquer 
nível de ensino nas suas práticas de leitura pode constituir um 
subsídio da maior importância para repensar as orientações 
pedagógicas vigentes no ensino não exclusivamente dos textos 
literários. 
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O íntimo encontro com o texto pressupõe a emoção e a 
razão do leitor-texto. De acordo com a capacidade cognitiva do 
leitor, a ação da sua inteligência emotiva e racional sobre o tex-
to será mais ou menos fecunda. Só por isso vale a pena estudar 
a problemática da leitura. E porque no ensino-aprendizagem 
dos modos de ler a literatura se encontram oportunidades para 
estudar e estimar a língua, vale a pena, igualmente, que os 
professores de português diversifiquem modos de se acercar 
dos textos e das suas leituras. E vale a pena, além do mais, 
porque, sendo a literatura, esteticamente falando, a mais ele-
vada realização da língua, permite conhecer diversos gêneros 
literários, para-literários e tipologias discursivas, municiando 
os alunos de saberes indispensáveis à leitura do mundo.  

O íntimo encontro com o texto pressupõe a emoção e a 
razão do leitor-texto. De acordo com a capacidade cognitiva do 
leitor, a ação da sua inteligência emotiva e racional sobre o tex-
to será mais ou menos fecunda. Só por isso vale a pena estudar 
a problemática da leitura. E porque no ensino-aprendizagem 
dos modos de ler a literatura se encontram oportunidades para 
estudar e estimar a língua naquela que, esteticamente falando, 
é a sua mais elevada realização para conhecer diversos gêneros 
literários e tipologias discursivas, para saber de que forma os 
leitores lêem, vale a pena, igualmente, que os professores de 
português diversifiquem modos de se acercar dos textos e das 
suas leituras. 

A renovação do conceito educação literária hoje, numa so-
ciedade que globaliza os saberes, mas exclui as pessoas do seu 
acesso, não dispensa o conhecimento das comunidades inter-
pretativas situadas em contexto de ensino-aprendizagem.

A prática não se sustenta sem a teoria. Mas o critério da 
verdade da teoria não dispensa a prática; neste caso, a prática 
da leitura. 
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Frei Betto
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[ Frei Betto ]

 Eu queria falar da violência e da cidadania a partir 
de outro enfoque, que é a violência ideológica, a raiz de toda 
violência física. Ninguém empunha uma arma sem antes ter 
a consciência de que a violência é justificável. Nós vivemos 
numa conjuntura internacional excessivamente violenta de-
pois do fim do socialismo no Leste europeu. Nós temos hoje 
um mundo unipolar, com uma nação imperialista que neste 
ano gasta em armamento o equivalente a todo produto interno 
brasileiro e que se dá o direito de decidir quem faz parte do 
reino do bem e quem faz parte do reino do mal. E o pior é que 
a gente se acostuma. 

Vocês, como eu, possivelmente, não podem imaginar uma 
base cubana na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas quem é 
que fica indignado com a base americana em Guantánamo em 
Cuba, abrigando prisioneiros afegãos, supostos terroristas? 
Muitos ficaram indignados com Cosovo, com a invasão do Ira-
que, ideologicamente justificável, mas a nossa memória parece 
esquecer que, em meados do século 19, os Estados Unidos se 
apropriaram de metade de um país chamado “México” e, desde 
1889, anexaram ao seu território um país inteiro, uma nação 
inteira, chamada “Porto Rico”. Então, é essa questão de fundo 
da violência que eu gostaria de abordar hoje, a ideologia da vio-
lência, que leva a que um marido se sinta no direito de bater na 
mulher; que um branco se sinta no direito de discriminar um 
negro; que o camponês se sinta no direito de repelir o índio;  que 
aquele que tem suas funções vitais normais se julgue superior, 
ou melhor, daquele que é portador de uma deficiência física ou 
mental, ou seja, o discurso da violência nasce de uma postura 
egocêntrica. Eu avalio o mundo a partir do que me interessa e 
dificilmente a partir do ponto de vista daqueles que me cercam.
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É muito difícil, como exercício epistemológico, repetirmos 
o gesto de Copérnico e de Marx. Até Copérnico imaginava o 
sistema solar com a Terra no centro e o Sol, por razões óbvias, 
percebidas pelo nosso sentido, dando volta em torno da Terra. 
Por isso, anoiteceria quando o Sol passasse embaixo da Terra. 
Essa era a concepção, a cosmovisão geocêntrica. Copérnico fez 
um exercício epistemológico profundamente revolucionário: 

“Como é que eu verei o sistema solar se eu colocar os pés no 
Sol?” E viu tudo diferente; descobriu as bases da ciência mo-
derna: as coisas não são como parecem. Então mudou a cosmo-
visão de geocêntrica para heliocêntrica.

 Karl Marx fez a mesma coisa no século 19: “Como é que 
eu veria a sociedade se eu colocasse os pés não na elite, não no 
poder, não na nobreza, não nas classes que detêm a riqueza, 
mas no mundo dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados?” 
E também viu tudo diferente. Esse é o exercício mais difícil de 
se fazer. Quantos professores fizeram aos seus alunos a per-
gunta: “Como é que vocês me avaliam?” Quantos diretores de 
empresas perguntaram aos seus funcionários: “O que vocês 
acham do meu desempenho?” Como é difícil nos colocarmos 
naquela postura em que Jesus se colocou quando perguntou 
para os discípulos: “O que é que o povo diz ao meu respeito?” 
E eles disseram: “Uns acham que você é Elias; outros acham 
que você é João Batista.” E, em seguida, Jesus fez a pergunta 
mais difícil: “E o que é que vocês acham de mim?” A ideologia 
da violência tende a fazer com que imaginemos o que o outro 
pensa ao nosso respeito, aquilo que nós gostaríamos que pen-
sasse e, por isso, tememos o juízo crítico do outro.

Eu sempre falo que, ainda que seja por razões literárias, 
é inconcebível que alguém entre ou termine a universidade 
no Brasil sem nunca ter lido a Bíblia. Não falo só da Bíblia. 
Eu gostaria que lessem também o Alcorão, o Bhagavao-Gita e 
outros tantos textos sagrados. Mas, infelizmente, há pessoas 
que se formam até em literatura e jamais desfrutaram do texto 
bíblico. O profeta Isaías, há 2 600 anos, escreveu algo muito 
sério. Para ele, o contrário da violência não era a paz, era a jus-
tiça, ou seja, só haveria paz como filha da justiça, jamais como 
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equilíbrio de forças. No entanto, nós vivemos numa sociedade 
violenta porque ainda estamos imbuídos dessa ideologia que, 
no nosso caso, não é uma ideologia que nos leva a eliminar 
fisicamente o outro, mas a praticar aquelas pequenas e graves 
violências da deslegitimação da dignidade do outro. É como 
aquela feminista que não tem resposta para a pergunta de uma 
empregada doméstica: “E como é que eu faço para receber meu 
namorado aqui na casa?” Ou seja, liberação sexual é ótimo da 
classe média para cima; da classe média para baixo, que cada 
um se vire encostado nos muros e nas árvores, ou seja, é essa 
ideologia dos pequenos delitos que justifica os meios.

Exemplo é nosso sistema capitalista. Em nome de um fim, 
que é o lucro, que é a apropriação privada do lucro, vários de-
litos são ideologicamente justificáveis. O mais grave deles é a 
geração da pobreza, do desemprego, da fome. Essa ideologia 
tem a sua raiz no relato bíblico do livro do Gênesis, sobre o 
sacrifício de Isaac. Só para lembrar, Abraão, o pai das três reli-
giões do livro – do judaísmo, do cristianismo e do islamismo –, 
vivia no sul do Iraque e, como um sem-terra, literalmente um 
sem-terra, ele caminhou em direção ao Egito em busca de ter-
ra. Ele viera de um povo politeísta, como eram os povos mais 
antigos, e de repente se deparou com a crença de um Deus 
único – Javé – e foi tomado por essa experiência espiritual. E 
Javé, segundo o relato bíblico, tal como o senso comum costu-
ma lê-lo, disse a ele: “Para ter certeza que você tem fé em mim, 
confia em mim, eu quero que você me dê uma prova, sacrifique 
teu único filho.” E Abraão, fiel ao seu Deus, tomou o garoto e 
subiu a montanha, levando cordas e um machado. O menino 
estranhou o que o pai iria fazer com aquelas cordas, com aque-
la arma, mas o pai deu-lhe uma desculpa. E quando Abraão 
se preparava para sacrificar Isaac, Javé segurou a sua mão e 
disse: “Abraão, eu não tenho dúvidas da tua fé e, por isso, eu te 
darei uma descendência tão extensa quanto as estrelas do céu 
e as areias das praias do mar.”

A leitura desse episódio no senso comum da tradição cris-
tã é equivocada, na medida em que é legitimadora da ideolo-
gia da violência já que Abraão, para atender a um bem maior, 
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que é Deus, dispusera-se a sacrificar um bem menor, que era 
o próprio filho. Por isso nós vamos construindo muitos pe-
quenos assassinatos ao longo da vida. A leitura que a teologia 
da libertação faz desse texto é justamente o inverso. Abraão, 
como acontece conosco, tinha uma cultura religiosa, um ritus 
politeísta, que incluía sacrifícios de animais e, excepcional-
mente, de pessoas. Quando ele se converteu a Javé, adquiriu 
uma nova crença, mas ainda manteve os velhos hábitos. Isso 
é muito comum conosco, pois mudamos a maneira de pensar, 
mas temos dificuldade de mudar a maneira de atuar, de agir. 
Diante de Javé, Abraão quis agradar e sacrificar o melhor que 
ele tinha, que era o próprio filho. A grande revolução na cabeça 
de Abraão foi descobrir que Javé, ao contrário de seus deuses 
anteriores, era o Deus da vida, não da morte, ou seja, Abraão 
é que se imbuiu da idéia de que Javé queria sacrifício. Javé 
impediu-o de sacrificar o filho e disse mais: “Você será pai de 
uma geração inumerável”. 

Esta é a grande revolução da concepção bíblica: o Deus da 
vida, a vida como dom maior de Deus. Essa concepção transmi-
gra para a interpretação do fato Jesus, que também apresenta 
equívocos na idéia de um Deus sanguinário, que, para aplacar 
sua sede de justiça, exige que seu filho seja morto na cruz. Ora, 
Jesus foi dependurado na cruz da mesma maneira que Chico 
Mendes, Gandhi e Luther King foram assassinados. Não tem 
nada a ver com a sede de um Deus que só com o cálice cheio 
de sangue sente-se aplacado. Jesus não morreu de hepatite na 
cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. 
Morreu assassinado pelo poder político. Ora, é essa ideologia 
da violência que conduz a que façamos leituras míopes dos 
nossos universos simbólicos, entre eles a própria literatura.

Literatura, como o Marcus Accioly mostrou aqui de ma-
neira exuberante, é um grande leque, um grande arco-íris de 
símbolos. E é justamente essa polissemia que nos ajuda a res-
gatar a identidade de harmonia e também a transgredir limi-
tes, que são não os limites dos delitos, mas os limites da arte, 
porque a arte nada mais é do que a transmutação da realidade. 
Por isso, eu defino o artista como o clone de Deus. É alguém 
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que cria, que nasceu para criar, e, ao criar, é capaz de fazer de 
uma composição de elementos que lhe são dados algo intei-
ramente novo, inovador e que realmente nos interpela como 
símbolo, como realidade.

Um exemplo recente é o boné do MST que o presidente 
colocou na cabeça. Ora, o que é grave? O presidente da Re-
pública colocar o boné do MST ou a existência do latifúndio 
num país de dimensões continentais? Ninguém parece indig-
nado com a existência desse sintoma, que eu considero o mais 
grave de todos, que mostra a decadência de uma sociedade, a 
desigualdade, a injustiça, com a existência de crianças na rua. 
Criança na rua é o que mais choca a minha sensibilidade. Por 
isso, ao chegar em Havana, anos atrás, fiquei muito impactado 
quando, na saída do aeroporto, li o seguinte cartaz: “Esta noi-
te, milhões de crianças dormirão nas ruas do mundo. Nenhu-
ma delas é cubana.” Quem dera que o Brasil um dia pudesse 
colocar algo semelhante na porta de seus aeroportos e estra-
das. E quem dera que a gente pudesse dizer: “Nenhuma dessas 
crianças vai dormir com fome.”

A legitimação da violência se dá através de muitos me-
canismos. Preocupam-me três desses mecanismos porque são 
aqueles que, ao meu ver, hoje mais esgarçam a nossa cidadania. 
Primeiro, há a predominância do entretenimento na cultura 
da TV aberta, onde, especificamente em programas humorís-
ticos, é condenável a maneira como são tratados mulheres, ho-
mossexuais e nordestinos, ou seja, achamos muita graça no 

“Cala boca, Magda” e em outros exemplos correlatos. A mídia 
tem que produzir mercado; é feita basicamente, no sistema em 
que vivemos, para expandir o mercado e, por isso, nem sempre 
aquilo que se propõe é aquilo que nos engrandece como pessoa 
humana, mas é aquilo que nos hipnotiza como futuros consu-
mistas. Então, eu dou três exemplos.

O primeiro exemplo é o da entrada das crianças no merca-
do de consumismo. Eu não vou falar em mercado de consumo, 
mas faço uma distinção entre “consumidor” e “consumista”. O 
consumista é aquele que é compulsivo não tanto no seu con-
sumo, mas no desejo de consumir. Criança é muito difícil virar 
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consumista porque ela detém um artifício natural que a prote-
ge: a própria imaginação. Uma criança de quatro ou cinco anos 
sozinha, brincando, é um bando. Eu não tenho a menor idéia do 
diabo de marca das roupas ou do tênis que eu usava na infância, 
porque o dinheiro entrou no meu universo pessoal quando eu 
estava na adolescência. A palavra “grife” não existia.

Um dos desafios do sistema é como cometer a violência 
de introduzir a criança num grande mercado de consumo, e 
o sistema o conseguiu. Basta dizer, e é o dado que tenho, que 
em 1998 o mercado infantil deu um lucro líquido nos Estados 
Unidos de 145 bilhões de dólares. E como é que se conseguiu 
transformar criança em consumistas? Através da sua eroti-
zação precoce. Quando se consegue que uma criança preste 
demasiada atenção ao próprio corpo, e muitos adultos incen-
tivam e aplaudem, se cria nela uma esquizofrenia. Então ela 
passa a ser um ser, biologicamente, infantil, mas, psicologica-
mente, adulto, com desejos de adulto, jeito de adultos, ambi-
ções de adultos e com uma série de outras características que 
fazem essa criança – sobretudo hoje, quando a televisão pro-
move na cabeça dela uma migração da fantasia – não precisar 
sonhar porque agora a televisão sonha por ela. Isso a torne 
muito vulnerável ao ingressar na adolescência porque ela se 
defronta com a realidade. Até agora ela fazia de conta que era 
adulta; agora ela é chamada a ser adulta. E é por uma per-
versa intuição profissional que, justamente na puberdade, o 
traficante de drogas chega nela. É como se ele dissesse a ela: 

“Não tema a sua idade adulta. A diferença é que você não vai 
poder sonhar com a sua cabeça, mas você poderá sonhar com a 
química.” Isso vai prolongar o seu nível de irresponsabilidade 
frente à vida.

O segundo exemplo é a despolitização do nosso sistema 
educacional. Educação não é para formar engenheiros, médi-
cos, advogados, cientistas, artistas. Educação é para fazer as 
pessoas felizes. Educação é para fazer as pessoas inteligentes, 
para despertar toda a inteligência que há dentro das pessoas, 
independentemente de elas serem ou não alfabetizadas ou le-
tradas. Educação é para ensinar as pessoas a serem amorosas, 
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porque o amor, como diz o texto clássico de São Paulo no ca-
pítulo três da Primeira Carta aos Coríntios, é mais do que o 
reino da tolerância, é mais do que o reino do perdão. O amor 
é o reino da diferença, da capacidade de gostar do outro por-
que gosta de si mesmo. Nós esquecemos o princípio “amar o 
próximo como a si mesmo”. É preciso gostar de si para gostar 
do próximo, até porque, em geral, percebemos ou vivenciamos 
muito a recíproca. Eu não gosto das pessoas à minha volta, no 
fundo porque eu não gosto de mim; eu ando pela vida trom-
bando em muita gente porque eu tenho raiva de mim e, por ter 
raiva de mim, eu desconto nos outros.

Esse processo da despolitização da educação conduz a que 
ela se torne cada vez mais competitiva, cada vez mais centrada 
na colocação do mercado de trabalho e cada vez menos solidá-
ria, cada vez menos reflexiva do ponto de vista crítico àquilo 
que ocorre no contexto social em que vivemos. Eu estou falan-
do das escolas que já não têm mais jornais, grêmios, debates, 
que não fazem exercício crítico diante, por exemplo, das ima-
gens de um anúncio publicitário, do capítulo de uma novela de 
televisão. As escolas lidam com textos. Isso é bom e convém que 
seja assim para nós que trabalhamos com texto escrito, muito 
bom para nós escritores. Mas é preciso que as escolas introdu-
zam também a imagem na sala de aula; é preciso que as pes-
soas eduquem o olhar. Foram cineclubes da minha juventude 
que me ensinaram a distinguir um filme de arte e um filme de 
entretenimento. E quem não tem isso também como educação 
televisiva jamais saberá distinguir o que é cultura, o que é en-
tretenimento, o que é arte do que é babozeira para expandir o 
mercado. Esse tipo de educação supõe uma politização com “P” 
maiúsculo do processo pedagógico. Porque o que é o cidadão?

Na educação popular, a distinção entre o cidadão e o não-
cidadão, na época, relacionava-se à oposição entre uma pessoa 
conscientizada e outra não conscientizada, o que independe 
de classe social. A pessoa não conscientizada é aquela que tem 
uma mera percepção da vida como fenômeno biológico. Eu 
cresço, estudo, arrumo uma profissão para ganhar dinheiro e 
manter minha família, fazer com que meu filho cresça, estude, 
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arrume uma profissão. Isso é a percepção da vida como mero 
processo biológico, e “me lixo para o resto do mundo”. Uma 
pessoa cidadã, uma pessoa consciente é a que deu o salto disso 
para a percepção da vida como processo biográfico. Eu sou um 
cidadão parte de um povo que integra uma nação, que faz uma 
história dentro de uma conjuntura nacional e internacional. 
Isso é outro nível de consciência, que desafia a superar o quê? 
Superar a base da ideologia da violência, que hoje, na nossa 
cultura neoliberal capitalista, está centrada na competitivida-
de, quando deveria estar centrada na solidariedade. Os biólo-
gos levaram cem anos para consertar Darwin, que, à luz da 
ideologia da violência do império britânico, descreveu a seleção 
natural como um processo de exclusão, de imposição dos mais 
fortes. Hoje, felizmente, a biologia reconhece que, na cadeia de 
interação dos seres vivos, há muito mais cooperação e solida-
riedade do que exclusão. 

E o terceiro ponto é o que eu chamo de “inversão de Pla-
tão”. Todos nós que estamos aqui somos filhos de um casamen-
to que não deu certo, que aconteceu no século quatro e foi cele-
brado por Santo Agostinho: a junção da cultura semítica, que 
não faz distinção entre corpo e espírito, com a cultura grega 
dualista, na versão platônica mais dualista ainda. Agostinho 
casou essas duas vertentes. Evidentemente, o casamento não 
podia dar certo, como não deu, mas gerou muitos filhos. Gerou 
toda uma cultura ocidental que levou séculos para superar o 
dualismo entre corpo e físico. Os nossos avós, nossos bisavós, 
penaram muito, até porque não tinham acesso à psicanálise, à 
psicologia, para conseguir superar a idéia de que o espírito é 
inimigo do corpo e que, se eu quero aprimorar meu espírito, eu 
devo confinar, domesticar, violentar o meu corpo. E quando es-
távamos chegando à reconstituição da unidade, com a ciência 
trazendo toda a contribuição da psicologia, o que aconteceu? 
Aconteceu a inversão de Platão. 

Há uma cidade do interior de São Paulo que, nos anos 
60, tinha seis livrarias e uma academia de ginástica; hoje, tem 
sessenta academias de ginástica e seis livrarias. Nós vivemos 
numa era de glamourização do corpo e do confinamento e vio-
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lência do espírito. Essa é a inversão de Platão. A medicina, há 
cinco anos, busca  duas coisas: solução para a careca, que não 
consegue resolver, e o elixir da juventude, que a glamourização 
do corpo atingiu: hoje todos morremos jovens. Você já pode vol-
tar ao enterro do amigo e dizer “olha, morreu, mas com tudo 
em cima, saradíssimo, sem uma celulite”. Portanto, ainda não 
dá para não morrer, mas já dá para morrer jovem. Em breve, 
o prefeito, o governador vão fazer uma lei dizendo: “Velhos, 
cabelos brancos, gente enrugada e gorda, por favor, não saia 
à rua para não estragar a paisagem.” Isso tem sérios reflexos 
na nossa cidadania, porque está criando uma “cultura” disse-
minada de que o refinamento do espírito não tem a menor im-
portância. O importante é que nos pareçamos com as estátuas 
gregas da Antiguidade. E, por favor, que nos mantenhamos 
como elas, caladas, porque se abrir a boca é um desastre.

É muito importante nós trabalharmos a violência nas 
nossas relações cotidianas, no nosso aprendizado educativo, 
nas nossas instâncias políticas. É a violência de culturas que 
vamos semeando, regando, cultivando, sem perceber que, por 
trás, elas estão carregadas de fatores discriminatórios que, 
possivelmente, se assim continuarmos, no futuro não ocor-
rerão mais entre brancos e negros, árabes e judeus, homens 
e mulheres, hetero ou homossexuais, mas entre aqueles que 
fizeram cirurgias plásticas e os que não fizeram, os que são 
esbeltos e os que são gordos, os que são bonitos e os que são 
feios. São outras formas de discriminação que vão se introdu-
zindo porque cada vez mais nós nos deixamos sujeitar por uma 
sociedade onde a ambição de posse representa um valor muito 
maior do que a educação da subjetividade.

Na economia do século XIX, a equação era pessoa, merca-
doria, pessoa. A mercadoria era um meio de sociabilidade das 
pessoas; agora não, agora a equação se inverteu: é mercadoria, 
pessoa, mercadoria. A grife da minha camisa é que me imprime 
valor; por isso, ela fica para fora da camisa agora, não mais 
para dentro, para que você veja que eu tenho valor. Se eu chego 
na sua casa de ônibus, eu tenho um valor Z; se chego de BMW, 
tenho um valor A, embora eu seja a mesma pessoa. O diabo da 
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mercadoria que me reverte é que me imprime valor. Ora, se 
nós queremos trabalhar uma cultura de justiça, que é a única 
cultura que vai produzir condições de não-violência e de paz, 
nós deveremos não só pensar na violência no seu sentido macro 
– a violência do império americano hoje –; na violência no seu 
sentido delitual – a violência de quarenta mil assassinatos que 
ocorrem no Brasil todos os anos, cuja maioria das vítimas e dos 
assassinos tem entre 14 e 24 anos e são jovens com nenhuma 
ou muito pouca escolaridade – mas naquela violência muitas 
vezes internalizada na nossa consciência ou na nossa prática.

Eu acredito que a literatura, seja profana, seja religiosa – até 
porque essas divisões são muito imprecisas e inadequadas –, 
pode nos salvar na medida em que nos devolve aquilo que nós 
temos de melhor ou de pior, reorganizando o nosso caos, do-
mesticando os nossos demônios, favorecendo os vôos dos nos-
sos anjos interiores, mas, sobretudo, possibilitando que a gen-
te apreenda daquilo que a literatura tem de mais expressivo, 
que é a sua estética, o seu aporte em relação à beleza que há 
nas coisas e no mundo. Nessa estética, podemos nos embriagar 
de ética, porque as duas são irmãs gêmeas, e só poderemos 
construir um mundo ético se nós também formos capazes de 
construir um mundo pleno de beleza.

[ Júlio Diniz ]
Hoje, felizmente, temos tempo suficiente para fazer a in-

serção da fala de vocês nesse diálogo, que um dos objetivos mais 
importantes deste evento: a possibilidade de inclusão daqueles 
que até agora ouviram e vão participar agora como falantes, so-
mando as suas falas às nossas falas. Começamos, então, com 
a Cristina Mello, com a seguinte pergunta. “Sou professora de 
literatura e gostaria de alguma indicação da senhora para a lei-
tura de alguma obra sua para inovar as aulas de literatura e 
para tornar mais motivadas e despertar interesse nos alunos, 
principalmente quando se trabalha literatura do século 17.”
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[ Cristina Mello ]
Peço à pessoa que dirigiu essa pergunta para mim que 

deixe seu endereço com a organização do evento, que atenderei 
a seu pedido pessoalmente.

[ Júlio Diniz ]
Uma pergunta para o Marcus: “Se na época em que foi lan-

çado o livro Sofrimento do jovem Werther causou tanto impacto, 
qual seria seu impacto se fosse lançado nos dias atuais?”

[ Marcus Accioly ]
Aquela juventude era uma juventude introspectiva, hoje 

seria diferente. Mas entre as perguntas que me fizeram, me 
fizeram quase que uma intimação para que eu dissesse um ou-
tro poema. Então eu farei isso logo mais.

[ Júlio Diniz ]
Uma pergunta para o Marcelino: “A sua literatura refle-

te os acontecimentos de nosso tempo, assim como a literatura, 
por exemplo, de Marcelo Aquino, Rubens Fonseca etc. A per-
gunta é: há muita crítica sobre escatologia nessas escrituras?”

[ Marcelino Freire ]
É, sempre colocam a minha literatura junto com a do Ru-

bem Fonseca, do Marçal Aquino, exatamente por ser uma gera-
ção que vive agora e não poupa palavras para poder traduzir esse 
inferno que vivemos atualmente. De fato, eu não sei se os críticos 
e os leitores em geral de alguma forma ficam chocados com o que 
se escreve, ou, particularmente, se acham os meus textos mui-
to cruéis, com muito palavrão. Na verdade, eu costumo dizer o 
seguinte: o que eu faço é música, jogo verbal. Eu não estou nem 
aí, eu não poupo, eu não posso entrar com saias justinhas para 
escrever o que escrevo. A minha literatura fede, a minha literatu-
ra pulsa, a minha literatura tem essa força. Se é para escrever a 
mesmice, se é para dizer o que já foi dito, se é para estar fazendo 
firulinha enquanto está escrevendo, então é bom escrever livro de 
auto-ajuda, bula de remédio... É meu olhar particular, eu mostro. 
Eu não tenho um juízo de valor em cima dos personagens, não 
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tem nada, eu apenas mostro. Cada um vá lá, se debruce, se afun-
de na lama, que é bom.

[ Júlio Diniz ]
Pergunta para o Luiz Antonio: “Ouvi dizer muitas vezes 

que, ao escrever um livro, o autor não possui intenções, pelo 
menos explícitas, de passar algo ao leitor. Gostaria de saber 
se, ao escrever Manhã transfigurada, o senhor teve alguma 
intenção com relação à mensagem ao leitor. E uma observação 
final, é claro que cada leitor tende a interpretar segundo o seu 
próprio conhecimento.”

[ Luiz A. Assis Brasil ]
Eu acho que a pergunta já está respondida. Em todo o 

caso, quero lembrar aqui uma frase do Mário Quintana, que 
dizia que, se o poeta precisa explicar o poema ao seu leitor, é 
porque um dos dois é burro. Eu penso um pouco assim. Tudo 
tem de estar no livro; se não estiver, é porque houve incom-
petência do escritor para escrever, ou incompetência do leitor 
ao ler. Uma outra questão que está ligada a essa é a da men-
sagem. Será que ainda há professores que dizem que o livro 
traz alguma mensagem? Isso é um absurdo. O livro não traz 
mensagem nenhuma, livro conta uma história ou traz um poe-
ma. Vamos mexer um pouquinho na nossa cabeça, pessoal, isso 
é uma idéia muito antiga, de mensagem. Quem passar uma 
mensagem escreve um livro de ensaios, ou se torna político, ou 
faz qualquer outra coisa, mas não literatura.

[ Deonísio da Silva ]
Como agora é a vez de frei Betto responder às questões 

que lhe foram encaminhadas, aqui vai uma pergunta: “Qual é 
o maior defeito de um escritor?” A segunda parte da pergunta 
é: “Qual é a maior qualidade do escritor?” 

[ Frei Betto ]
Sobre a pergunta do Deonísio, acho que a maior qualida-

de de um escritor é a persistência, é ele acreditar em si mesmo, 
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acreditar na sua obra, acreditar no seu talento. É um trabalho 
solitário, um trabalho no qual o escritor nunca se dá por satis-
feito, ainda que sua obra seja reconhecida, seja premiada, por-
que ele sempre tem algo para contar, algo para narrar, de uma 
maneira diferente própria de encarar as coisas, de construir as 
narrativas. É um trabalho muito solitário no qual não se pode 
ter pressa. Às vezes, o editor fica apressando o escritor: “Olha 
precisamos lançar sua obra, seu novo romance no próximo Na-
tal.” Tudo isso é um pouco constrangedor, para dizer o míni-
mo. Eu acredito que essa é a qualidade de um bom escritor: 
entregar-se a uma obra independentemente de se vai vender 
ou não, se vai fazer sucesso ou não, enfim, expor a sua maneira 
de dialogar com a existência, com o mundo, com as pessoas. E 
o maior defeito, ao meu ver, é a vaidade. Eu posso entender a 
vaidade em artistas de cinema, de TV, mas tenho muita difi-
culdade em entendê-la entre escritores. Primeiro, porque nin-
guém é capaz de escrever como o outro; cada um escreve à sua 
maneira, ainda que bem ou mal; é impossível copiar o estilo de 
alguém. Segundo, porque há leitores para todos os gostos. Eu 
não sou daqueles que acham que a literatura é superior, média, 
inferior. Penso que há diferentes literaturas, diferentes formas 
de adotar a escrita, de comunicá-la. Podemos discutir o gênero, 
podemos comparar pessoas que trabalham dentro da mesma 
linha de escrita, mas não julgar que há uma literatura que 
não merece valor. Pensemos naquele caso que eu contei ontem, 
do escritor que produzia numa fazenda e ia para a beira de 
estrada ler os seus contos. Ele produziu o que lhe foi possí-
vel produzir e essa era a sua verdade como escritor. Por isso 
é que a vaidade me parece tão irônica, tanto quanto chamar 
de “imortais” os que entram na Academia Brasileira de Le-
tras. Primeiro, eu custei a entender por que são chamados de 

“imortais”, até que compreendi que, salvo a metade que tem 
muito valor literário, uma outra metade se considera imortal 
porque sobrevive à própria obra. Construíram uma obra que 
não sobrevive nesse sentido, enfim, uma obra que, do ponto 
de vista literário, às vezes, não é reconhecida nem por eles 
mesmos. Eu estou pensando num general que entrou na Aca-
demia Brasileira de Letras e que tinha produzido meia dúzia 
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de poemas no jornal do Exército brasileiro, onde ele assinava 
com o pseudônimo de “Adelita”. Graças a isso ele mereceu ser 
eleito para a Academia Brasileira de Letras. Eu acho que não 
foi uma boa aquisição para aquele grêmio literário. Segundo, 
porque nós temos que ter vaidade das obras, não como pessoas.  
As obras, sim, têm caminho próprio; muitas vezes parecem 
agonizar ou ficam ibernadas durante anos, mas, de repente, 
alguém redescobre aquele livro, aquele texto e usa numa tese, 
cita num programa, adota numa escola. Enfim, a literatura 
tem caminhos imprevisíveis; é como o filho que se gera e sobre 
o qual depois não se tem o controle: viaja pelo mundo; de vez 
em quando, manda notícias ou não. Isso eu posso entender: 
que possamos ter uma sadia vaidade da obra que produzimos e 
dos caminhos que ela percorre. Contudo, o defeito que eu con-
sidero o maior é a presunção de que, por ser escritor, nós somos 
melhores e merecemos mais aplausos, maior reconhecimento. 
Isso é muita pobreza de espírito. Eu gostaria que um dia fôs-
semos mais generosos com nossos companheiros de literatura 
sabendo apreciá-los, elogiá-los, reconhecê-los, criticá-los sem 
sentir nisso uma agressão. Como é difícil chegar para um par-
ceiro e falar: “Olha, eu não gostei daquele seu livro”. Aí a gen-
te tem aquela tentação de dizer: “Não, eu gostei”, “Eu não li”. 
Você leu, não gostou, mas não tem a coragem de dizer que não 
gostou, porque vai ferir o brio do outro. Também se ele falar 
isso a respeito do meu livro vou ficar sensibilizado. Eu acho 
que aí nós precisamos amadurecer muito para reconhecer que 
nós somos criadores de modos diferentes, que cada um faz de 
seu jeito. Nós temos de pensar que não é o mercado que pode 
ser o nosso parâmetro, mas é o prazer que nos dá contar essa 
história, fazer essa narrativa, colocar a público os demônios e 
anjos que trazemos no coração.

[ Júlio Diniz ]
Uma pergunta que veio para toda a mesa: “Vocês, assim 

como Borges, sentem mais prazer, e talvez mais orgulho, como 
leitores ou como escritores. O que é mais prazeroso: ler os ou-
tros ou escrever o seu próprio texto?”



[ 195 ]

[ Luiz A. Assis Brasil ]
A questão é a seguinte: escrever é algo que dá muito pra-

zer. Quando eu vejo escritores dizer que escrever é sofrimento, 
é tortura, então que não escreva. Escrever realmente é algo 
que dá muito prazer. Eu me sinto muito feliz com isso e é o úni-
co território de plena liberdade que eu tenho. Quanto à leitura, 
isso é um grande problema. Quantas vezes – meu colegas todos 
sabem o que é isso – a gente tem de dizer: “E agora, eu vou ler 
ou vou escrever?” Isso é uma coisa que nunca vamos conse-
guir resolver. Entretanto, para poder escrever bem, também é 
preciso ler muito, de modo que, se conseguirmos equilibrar as 
duas coisas, estamos mais ou menos no caminho.

[ Marcelino Freire ]
Concordo com o Assis na questão de dizer que escrever 

é sofrimento. Já perguntaram para mim: “Escrever é parto?” 
Caramba, se, para escrever os 17 contos do Angu de sangue, eu 
tivesse que cagar 17 cocos, eu desistiria da literatura. Então, é 
prazer, é prazer, sim. A leitura também é prazer.

[ Marcus Accioly ]
Houve quem dissesse que tem mais orgulho do que leu do 

que escreveu. Mas eu acho que a literatura não é só prazer. To-
das as coisas do homem têm uma dualidade, uma dupla face. Eu 
acho que realmente é trabalho, é sofrimento, é alegria, é dor. 
Então, eu dividiria: o prazer de ler é tão grande quanto o prazer 
de escrever. Eu não saberia realmente com qual dos dois ficaria 
porque, se me privassem de um ou de outro, não sei realmente o 
que iria fazer no mundo, porque eu não sei fazer mais nada.

[ Frei Betto ]
Desde 1987 até o ano passado, eu adotava, por uma ques-

tão de disciplina, um calendário em que eu reservava 120 dias 
do ano, não eram seguidos, mas eram rigorosamente agenda-
dos, só para escrever. Agora eu não consigo fazer isso, por força 
do meu trabalho no governo federal. Naquele período em que 
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eu me recolhia só para escrever, eu pouco lia; lia quando tinha 
que pesquisar, fazer consulta em cima daquilo que eu estava 
escrevendo. E nas duas terças partes do ano em que eu não me 
recolhia para escrever, em que eu tinha minhas outras ativi-
dades, eu lia muito, porque ainda muito jovem eu aprendi com 
um professor que devemos, sempre, sempre, andar com um li-
vro, mesmo tendo certeza de que não haverá nenhum momen-
to para abri-lo. Você verá no fim da semana o quanto você con-
seguiu ler. Eu sempre adotei isso, sempre ando com o livro. Há 
uma das coisas que me impressiona mal no nosso Brasil e que 
é um problema político sério: vamos às rodoviárias, aos aero-
portos, às estações de metrô do Rio, de São Paulo; andamos 
nos ônibus na cidade e quão pouca gente há com livro na mão, 
ao contrário do que acontece em outros países, principalmente 
na Europa. As pessoas, às vezes, nem jornal têm na mão. As 
pessoas poderiam aproveitar o tempo para ler, mas não lêem. 
Então, eu fazia esse equilíbrio, de modo que atualmente eu es-
tou mais lendo do que escrevendo, até porque não estou conse-
guindo escrever. Não sei como é que vou resolver isso, porque 
me machuca muito não poder escrever livros, trabalhar nos 
projetos literários que eu tenho, porém eu me consolo com os 
artigos que sou obrigado a escrever todo o mês, por força dos 
jornais com que tenho vínculo, 12 artigos originais por mês. 
Pelo menos disso, a duras penas, eu tenho dado conta.

[ Júlio Diniz ]
Como Cristina mora em Portugal há algum tempo, a per-

gunta refere-se a sua  visão em relação à questão da exclusão e 
da inclusão na cultura e sociedade portuguesa: “O grupo mu-
sical português Boss AC em seu estilo rap faz uma forte crítica 
social em suas canções. ‘Em Lena a culpa não é tua’, citam 
Fernando Pessoa, ‘Tu bens sabes que não vale a pena’. Como 
os artistas musicais e literários de Portugal estão se manifes-
tando frente à exclusão social, diante da exclusão da mulher, 
dos pobres, imigrantes e ex-presidiários?”
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[ Cristina Mello ]
No caso da música, por exemplo, temos o cantor Rui Veloso, 

que é do Porto, mas mora em Lisboa, o qual se preocupa muito 
com esses problemas da exclusão. Teria ainda a cantora Nela 
Beiras e a cantora Lara Lee. No que diz respeito ao rap, são, 
sobretudo, grupos africanos que vivem em Lisboa e estão pro-
duzindo esse tipo de música. Quanto à literatura, nós não veri-
ficamos uma tendência, como há no Brasil, para exprimir esses 
temas. Todos os escritores que eu conheço têm preocupação de 
ordem social, veiculam temáticas de violência sobre diferentes 
registros, mas não há um que explicitamente trate disso. Vale a 
pena conhecer um pouco o Mário de Carvalho e a Lidia Jorge. 

[ Marcus Accioly ]
Eu queria agradecer o carinho, a generosidade das inda-

gações e dos comentários. Fiquei muito feliz. Eu gostaria, com 
a permissão de todos, de dedicar este poema, do segundo livro 
que eu publiquei, chamado Nordestinados, a uma professora, 
a uma amiga, a uma mestra, a uma editora, a intérprete da 
minha geração, a geração dos anos 60, que está aqui presente, 
a professora Nelly Novaes Coelho. O poema chama-se “Coco 
praieiro”, que é um poema bem ligado ao coco, ao ritmo do 
Nordeste, é como se fosse dos cantadores. Eu faço sempre isso 
com a presença do meu irmão Nestor Accioly, que não está 
aqui. Então eu serei só durante esse poema a dois.

Cantiga acesa com uma lua na janela
Noite clara e dentro dela vou batendo o meu ganzá
Quem sabe um coco mais duro que a macaíba
Do sertão da Paraíba, Pernambuco e Ceará
Cantiga acesa como a luz de um candieiro
Os guizos do meu pandeiro são como estrelas do céu
Tão verdadeiras como um sonho de menino
Estrelas que Virgulino acendeu no seu chapéu
Coco de praia, de embolado, de usina,
Meu ganzá só se ilumina, quando começa a tocar
Pois é por fora todo cromado de zinco
Mas dentro carrega cinco estrelas vivas do mar
A noite é limpa, quando a lua é cor de ouro
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É como um sol sobre o couro do meu pandeiro na rua
Que se incendeia dando ao povo a impressão
Que eu tenho dentro da mão a lua dentro da lua
A noite é branca quando derrame surpresa
A trança da lua acesa nos frio do mar
Mas branca ainda quando o meu guizá desata
A trança da serenata na janela sem luar
Gosto da noite, pois é com a cantoria
Só finda depois que o dia acende seu candeeiro
Canto na noite, mas enquanto o sol demora
Eu acendo a minha aurora, com o sol do meu pandeiro
O dia nasce, depois que o galo desperta
A madrugada encoberta que no seu canto se avista
Porque o galo é como um búzio que canta
Com a voz do mar na garganta e o sol debaixo da crista
E quando o dia sai do mar como de um banho
Uma moça colhe um sonho aceso de passarinho
E no seu sonho conta as suas mágoas
Que nos seus pés viram águas
E as águas viram caminhos
E nos caminhos vira pedra sua mágoa
E da pedra, o olho d’água
Não se acesse o seu olhar, que ele desperta
Dos seus sonhos o seu receio
Com a mão prendendo o seio
Tendo o sonho que voar
Deixando a moça de lado
Deixando o sonho da moça
Deixando o banho do dia
Deixando a moça,
Deixando a moça sem sonho
E deixando o sonho sem moça
Deixando o banho sem dia
Deixando a moça
Retoma a linha do meu canto interrompido
Pois agora eu convido 
Para entrar no desafio
Prove comigo que é bom mesmo,
Que não erra que a terra é da mesma terra
Que a faca é do mesmo fio provar meu canto não é fácil companheiro
Pois somente o bom ferreiro sabe o ferro quando quente
Venha comigo que eu lhe provo que não erro
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O ferro bate no ferro
Mas o timbre é diferente
Conheço o timbre do seu canto enferrujado
Pelo som desafinado do aço que em ferro deu
Acimentado noutro ferro que é mais fraco
Cujo brilho é tão opaco que ainda não se acendeu
É que meu canto não se acende de repente
Demora feito a semente que dentro do chão enterro
Depois que eu canto ele se planta 
E quando medra é o que acente a pedra
Pedra que acende o ferro
Ferro de cova, estrovenga
Foice, arado, enxada
Facão, machado, faca
Belo por fora por dentro seu cinto é oco
Cocô. Quebra coco, macaí de catolé
Retoma a linha do meu canto, novamente
Meu pandeiro minha gente tem sete dedos de couro
De sete gato que esfolei com sete facas no curral
Com sete estacas e sete bolões de ouro
E feito um gato, meu canto tem sete vidas
Vezes sete dividida por sete quantos ficaram?
Restaram sete menos sete, restaram nada
Boi preto, vaca pintada, foi assim que me ensinaram
Se me ensinaram contar e diminuir
Multiplicar, dividir, eu lhe ensino a de somar
Mas se tratando do seu canto 
Eu sou sincero
Um mais um é igual a zero
Tire a prova se restar
A sua prova só termina e não houve nada
Mas é tarde, é madrugada
Lentamente principia
Daqui a pouco vai nascer o sol
Tão novo que só a gema de ovo
Dentro da clara do dia
Um sol redondo, pandeiro, roda de couro
Anel folhado a ouro, subindo leve sem peso
E é quando ele do alto mar se levanta 
Que eu fecho a minha garganta
E deixo o meu canto aceso





[ 201 ]

PALCO DE DEBATES
A MULHER:  

DE PERSONAGEM A AUTORA



[ 202 ]

Valesca de Assis



[ 203 ]

[ Deonísio da Silva ]
A escritora Valesca de Assis é gaúcha de Santa Cruz do 

Sul, sendo formada em Filosofia, com especialização em Ciên-
cias da Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Valesca tem também uma importante participação na 
Oficina de Criação Literária no curso de pós-graduação em Le-
tras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Foi professora do ensino público estadual, hoje está aposenta-
da. Valesca é autora das novelas A valsa de medusa, A colheita 
dos dias e O livro das generosidades. Com a obra Harmonia 
das esferas  venceu um disputado prêmio Revelação de Autor 
no ano 2000, pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Nes-
ta mesa, por uma das coincidências das sutis complexidades 
do destino, há dois dos jurados que votaram na Valesca como 
revelação de autor em São Paulo. Valesca é autora também 
das seguintes crônicas: “Porto Alegre onde tudo aconteceu”, 

“Uma frau construída com palavras”, “A mulher do zagueiro”, 
“Criação, permanência e transcendência e Claquete”, que é um 
conto. Escreveu ensaios e textos avulsos: “Tábua dos destinos”, 

“A lucidez da utopia”, “Sobre o método e obra de Paulo Freire”, 
“Antero de Quental, o homem”, “A união desigual”, “A chave 
perdida está no bolso de mamãe”, “A representação da criança 
alemã na frollen Elza”, de Mário de Andrade.

[ Valesca de Assis ]

Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar 
nesta Jornada. Ser convidada para a Jornada de Literatura é 
um dos dois maiores desejos dos escritores gaúchos. Um deles 
é a Feira do Livro e o outro é a Jornada, porque representa um 
reconhecimento de certo grau de qualidade do nosso trabalho. 
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O nosso tema é a  jornada da mulher na literatura, de 
personagem a autora. O grande livro dos símbolos define “jor-
nada” como símbolo universal de mudança ou evolução, subli-
nhando que esse conceito está impresso em incontáveis mitos 
e lendas, nos quais um herói empreende uma jornada cheia de 
provações físicas e morais. As peregrinações, como a de San-
tiago de Compostella, dentre outras, estão muito em voga e 
nada mais são do que jornadas simbólicas ao centro espiritual.  
A mulher, em sua jornada de personagem a autora, tem sido 
colocada à prova desde o início do que podemos chamar de 

“literatura”, antes até do aparecimento da linguagem escrita. 
O homem inventou o conto em seu sentido mais amplo e ge-
ral, como recurso para explicar o mundo e a si mesmo, para 
se reconhecer; assim, reconhecendo-se, explicando-se, prote-
gendo-se, o homem podia dirigir seu olhar a novos horizontes, 
provocar o futuro e dominá-lo pelo conhecimento. O homem 
inventou o conto para o mundo dos homens, no qual as mulhe-
res não mereciam consideração; ao contrário, contavam para o 
mal, como se pode constatar no texto de Ramaiana, um poeta 
indiano do século III a.C. 

O Deus da morte, o vento, o mundo subterrâneo,
A entrada sempre incandescente do inferno,
O fio da faca, veneno, serpente e fogo,
Mulheres, são todos, todos esses numa só.

O poema é muito semelhante a um inscrito num do-
cumento dos jurisconsultos de Pádua, do século XI, onde se 
pode ler: “O que vem a ser a mulher? Vergonha do homem, 
fera insociável, preocupação constante, combate sem tréguas, 
dano cotidiano, casa da tempestade, obstáculo a boa previdên-
cia, naufrágio do homem incontinente, vaso de adultério, guer-
ra contínua, animal péssimo, serpente insaciável, escravidão 
humana.”

Isso é apenas o começo. Na Grécia clássica, os deuses 
olímpicos, comandados pelo maior deles, Zeus, precisavam 
encontrar um castigo exemplar para os homens que haviam 
lhe roubado o fogo, desafiando com isso as forças divinas. O 
que engendraram? Efesto, filho de Zeus, modelou em argila a 
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primeira mulher. Que atributos essa figura de argila recebeu? 
Atená ensinou a tecer intrigas; Afrodite deu-lhe beleza e in-
suflou-lhe o desejo indomável; Hermes encheu-lhe o coração 
de artimanhas, de imprudência, ardis, astúcia, fingimento e 
cinismo. Nesse tempo, a raça humana formada de homens, na-
turalmente, vivia tranqüila ao abrigo do mal, da fadiga e das 
doenças, quando Pandora, a mulher enviada pelos deuses para 
desgraçá-los, estando ainda a caminho da terra e movida por 
intensa curiosidade, que viria mais tarde a ser uma caracterís-
tica feminina, segundo dizem, abriu a tampa do pote que deve-
ria entregar fechadinho ao homem. Desse pote evolaram todas 
as calamidades que até hoje atormentam a humanidade. 

Não será por nada que Aristóteles ensinava: “A mulher 
pode ser definida como um homem inferior”. Petrônio, o ro-
mano, ameaçava: “Aquele a quem uma mulher não é castigo 
suficiente, merece várias.” Entrementes, tivemos Eva, a que 
foi construída a partir de uma costela de Adão. Vou fazer uma 
citação aqui, do Talmude: “De que parte do homem tirarei eu 
a mulher? disse o todo-poderoso. Da cabeça, seria muito orgu-
lhosa; da vista, seria muito curiosa; da orelha, escutaria atrás 
das portas; da boca, falaria demais; da mão, seria pródiga. Por 
fim, tomou uma parte bem obscura, bem escondida do corpo, 
na esperança de que fosse modesta. Sim, estou falando naque-
la mesma, que fez o homem perder o paraíso.”

Tertuliano perguntou: “Então, não sabem que cada uma 
de vocês é uma Eva? A sentença de Deus sobre este sexo de 
vocês, prevalece até hoje. A culpa deve necessariamente preva-
lecer também. Vocês são o portão do diabo, vocês são as trans-
gressoras de árvore proibida, vocês são as primeiras desertoras 
da lei divina; vocês são aquela que persuadiu o diabo, persuadiu 
a quem o diabo não teve a coragem de atacar; vocês destruíram 
tão facilmente a imagem de Deus que é o homem. Por causa 
da deserção de vocês até o filho de Deus teve que morrer.” E 
a gente nem sabia que era tão poderosa. Por aí seguiu-se toda 
uma história de servidão e culpa. Não esqueçamos, entretan-
to, que a mulher tem uma condição que a torna superior. Ela, 
somente ela, é capaz de gerar filhos, condição que a faz rai-
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nha e escrava. A prole humana é exigente, demanda intensa 
e extensa dedicação. Mas nem essa dedicação, que, às vezes, 
nos corta as asas, serve de mérito à mulher. Shoppenhauer, em 
seu ensaio sobre as mulheres, disse: “O que torna as mulheres 
particularmente aptas para cuidar, para dirigir nossa primeira 
infância, é o fato delas mesmas se conservarem pueris, frívolas 
e de inteligência acanhada. A máquina, o aparelho feminino de 
reprodução, aquele que a faz capaz de dar filhos aos homens, 
costuma sangrar quando a mulher não está prenha.” Para Plí-
nio Velho,

não existe coisa alguma tão espantosa quanto ao fluxo mensal 
das mulheres. O contato com ele azeda o vinho novo, colheitas 
tocada por ele ficam estéreis; plantas morrem; sementes em jar-
dim secam; os frutos das árvores caem; a superfície brilhante 
dos espelhos em que é meramente refletido, torna-se opaca; o 
fio do aço e o cintilar do marfim são embotados; colmeias de 
abelhas morrem. Até o bronze e o ferro ficam imediatamente 
enferrujados e é igual no Talmude do século VI. Nossos rabinos 
ensinaram que, se uma mulher menstruada passar entre dois 
homens, se ela estiver no começo do seu período, matará um 
deles e se, estiver no final, causará discórdia entre eles.

Darei um salto imenso na história falando em Luciana 
de Abreu, uma intelectual gaúcha, professora, que nos anos 70 
do século XIX reclamava: “Temos sido caluniadas, dizendo-se 
que somos incapazes dos grandes cometimentos, que somos de 
inteligência fraca, de perspicácia mesquinha e que não deve-
mos passar de seres caseiros, de meros instrumentos do prazer 
e das conveniências do homem. Nós temos sido condenadas à 
ignorância, privadas dos direitos de cidadãs.” Quase ao mes-
mo tempo, o escritor Júlio Verne explicava: “As mulheres não 
têm papel nos meus romances, porque elas falariam o tempo 
todo e os outros não poderiam dizer mais nada.” Então, esse 
caudal de culpas históricas que nós recebemos e assumimos, 
desde o início da organização social, estabeleceu que o espaço 
da mulher seria a caverna, o lar. Sua realização deveria se dar 
no campo do labor, atividade onde nada se cria, nada se trans-
forma e tudo se repete; para o homem, ao contrário, o espaço 
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da caça, da conquista, das transformações, enfim, o mundo do 
trabalho.

A escritora Clarice Lispector, no seu conto “Amor”, de 
Laços de família, jovem, sofria de uma doença de viver que a 
inquietava, mas depois foi acomodando doença e se curando. 
Ao constituir uma família plenamente organizada, onde tudo 
tinha o seu lugar e o seu dia era tomado em criar os filhos, em 
separar as roupas, estava tudo muito bem. Ela se sentia bem, 
tinha felicidade. Mas havia uma certa hora da tarde em que ela 
se sentia inquieta, porque não tinha mais ninguém para cuidar. 
Então ela aproveitava esse momento e saía para tratar assun-
tos do lar, coisas para arrumar e fazer compras. Numa dessas 
viagens, ela avistou do bonde um cego mascando chicletes; a 
seqüência do sorriso e não-sorriso do cego fez explodir uma 
coisa no cérebro dela. O que explodiu foi sua vida tranqüila e 
cuidadosamente arquitetada. Então, ela voltou para casa mui-
to traumatizada, mas havia um jantar. Quando todos foram 
embora e a família foi dormir, ela se sentiu uma mulher bruta. 
Ela olhava pela janela, a cidade estava adormecida e quente. O 
que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos dias 
levaria até envelhecer de novo?

Com o passar do tempo e frente à insistência de algumas 
pioneiras, a sociedade começou a abrir algumas áreas de tra-
balho para as mulheres, desde que esse trabalho não as afas-
tasse demais de suas verdadeiras funções. Ana, a personagem, 
se tivesse entrado para o mundo do trabalho, provavelmente 
passaria, como a maioria das mulheres, os seus restantes anos 
sentindo-se falhar nos dois campos, o doméstico, o do labor, e 
o do trabalho. Como alçar grandes vôos no trabalho se não se 
podem cortar as amarras dos deveres laborais?

Há um conto português exemplar sobre a condição femi-
nina mais comum depois daquela dona de casa e mãe, que é a 
de professora. A história inicia com a chegada de novatas que 
vêm render os velhos mestres das escolas primárias. Há uma 
maravilhosa descrição do instante em que os velhos e as moças 
compreendem os seus papéis na troca dos bastões. Os velhos 
dão-se conta de que aquelas jovens são as mensageiras dos 
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seus crepúsculos, restando-lhes, agora, recolher-se a casa e à 
memória de suas viúvas. O conto é maravilhoso. Aquela profes-
sora vai vivendo o seu dia-a-dia e, com o suceder dos períodos 
letivos, as meninas magras de outrora engordam, envelhecem 
e não se dão por isso. Converteram-se em mulheres um pouco 
sombrias que, lentamente, perdem a grandeza tumultuosa das 
mães e das amantes. Terão em breve os corpos rochosos; serão 
volumes, massas rojudas com as asas dos ombros descaídas e 
terão as mandíbulas frouxas como velhas ratas astuciosas. Elas 
regateiam, tricotam freneticamente pelos cantos, depenicam 
suas eternas e mesquinhas tragédias domésticas. A vida em si, 
a dimensão real da existência daquelas mulheres representa-
das pela protagonista dava-se toda no reduzido espaço escolar.

Foi a ordem, a árvore e o galho de onde se partia a ensaiar 
o primeiro vôo no espaço fora do território finito do ninho. 
Tinha os meus pássaros, em última análise. Essa era a úni-
ca finalidade da vida de uma professora: assistir ao concerto, 
identificar de ouvido o som e o peso de cada instrumento na 
sinfonia. Os alunos amavam-na até o dia da exposição final 
dos trabalhos; depois via-os partir sem nunca olharem para 
trás. Nem Ana de Clarice Lispector nem a professora de João 
de Mello, que é o autor do conto “Amor maior que o mundo”, 
poderão ir além disso. Se aquela doença de viver for mais forte 
do que as amarras do gênero a que pareciam condenadas, se 
tiverem coragem de arriscar-se nos vôos, conseguirão vislum-
brar um mundo verdadeiramente criativo, aquele que antes 
parecia destinado só aos homens.

 No caso da mulher frente ao chamado da literatura, ela 
poderá, se atender ao chamado, se conseguir ouvi-lo através 
de tantos véus, atuar no campo da transcendência. E aí, nes-
se plano superior da criação, toda a sua história passada será 
reescrita assim como, a longo prazo, toda a história do seu gê-
nero. Ana não esquecerá as ansiedades do plano anterior, pois 
transitará entre um e outro; a professora ainda medirá certas 
passagens de sua existência, tomando como critério a alter-
nância dos períodos letivos. A diferença é que as duas, a profes-
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sora e a dona de casa e mãe, serão capazes de viver com essas 
ansiedades e com muito mais.

Fiz questão de que o autor do segundo conto, o da pro-
fessora, só fosse revelado no final a fim de evidenciar que a 
expressão da condição feminina não é prerrogativa das mulhe-
res. O João de Mello logrou construir um interior feminino tão 
verdadeiro que julgaríamos, preconceituosamente, que fora 
escrito por uma mulher, porém, em literatura, o gênero não 
conta, a não ser enquanto tema e ficção. A sensibilidade de um 
escritor tem de ser masculina e feminina, jovem e velha, infan-
til e adulta. Nesse ponto do caminho já não existem diferenças. 
As diferenças estavam antes, quando Zeus enviou o castigo aos 
homens; quando Deus construiu Eva de uma costela de Adão; 
quando os grupos sociais distribuíram funções diferentes para 
homens e mulheres; quando as mulheres não tinham inteli-
gência e, por isso, nem deveriam estudar. 

Pelo descompasso de tempo que tais conceitos e princípios 
criaram entre homens e mulheres, estas, de uma parte, demo-
raram a ser mostradas como personagens literários consisten-
tes e para construir as suas próprias obras literárias. Para ho-
mens e mulheres houve tempos diferentes para atingir o plano 
da criatividade, seja na vida pessoal, seja na literária. Porém, 
uma vez lá, as possibilidades de realização são as mesmas. O 
que une quem está lá é a paixão pela forma, a luta contra a de-
sintegração, o esforço para dar vida a novos seres que trazem 
harmonia e integração.

E para concentrar-me no terreno específico da literatu-
ra, encerraria com um trecho lapidar de Deonísio da Silva em 
Avante soldados para trás: “Os evangelistas foram mais im-
portantes do que Jesus Cristo, escritores que eram. Sem seus 
relatos Cristo nem teria existido. Nada do que escreve a minha 
mão direita é posto no papel, sem um propósito sutil do Todo-
Poderoso, quanto mais o que escrevo usando as duas mãos. Já 
que havendo tanto e cada vez mais por escrever, nós os escri-
bas não damos mais conta com uma mão só.”
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Nelly Novaes Coelho
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[ Júlio Diniz ]
Nelly Novaes Coelho é docente em graduação e pós-gra-

duação de 1960 a 1992, nas áreas de literatura portuguesa e 
literatura infantil. Criou, na Universidade de São Paulo, na 
década de 80, o primeiro curso de Literatura Infantil e Juvenil 
do Brasil. A partir de 92 é professora convidada no curso de 
pós-graduação e orientação de teses na área de letras na USP. 
Até o momento orientou mais de quarenta teses de mestrado 
e de doutorado. Foi fundadora do Centro de Estudos de Li-
teratura Infantil e Juvenil, que durou vinte anos, resultando  
numa significativa pesquisa que  originou o Dicionário crítico 
de literatura infantil e juvenil, uma obra de referência na área. 
A professora Nelly Novaes Coelho é, sem dúvida, uma crítica 
literária das mais experientes e respeitadas  do Brasil. Atuou 
também no jornalismo, iniciando profissionalmente em 1961 
no suplemento literário do jornal Estado de São Paulo, diri-
gido, na época, por Décio de Almeida Prado. Já ministrou au-
las para brasilianistas na Universidade da Califórnia e, entre 
as obras publicadas, encontra-se O ensino de literatura, 1966, 
Literatura e linguagem, 1975, Literatura feminina no Brasil 
contemporâneo, 1993, e Dicionário crítico de escritores brasi-
leiros e Literatura infantil: teoria e análise didática. Não há 
ninguém nesse país que tenha estudado literatura, ou áreas 
afins, e não tenha  obra da professora Nelly.

[ Nelly Novaes Coelho ]
Quero dizer da  minha alegria por estar aqui participando 

e recebendo carinho de todos vocês, companheiros e compa-
nheiras – sem imitar o presidente – de ideais, de paixões e de 
trabalho. São quarenta anos sem parar, continuando a traba-
lhar 14 horas por dia, às vezes 16. O que eu disse para a Tania 
particularmente, digo em cena aberta: parabéns pela organi-
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zação,  porque esta 10ª Jornada é o 13º trabalho  de Hércules. 
Eu nunca vi uma coisa assim. Parabéns para todos que estão 
participando. Todos nós estamos deslumbrados.

Eu digo que o tema desta mesa, “A mulher, de personagem a 
autora”, é um exemplo eloqüente do que se pode dizer que é a filo-
sofia de base desta 10ª Jornada, que é a certeza de que a inclusão, 
em quaisquer níveis, só se dará a partir da difusão e expansão 
da educação e da cultura, principalmente através da palavra hu-
manista que se expressa na literatura. Nós tivemos ontem uma 
síntese maravilhosa feita por Edgar Morin a respeito do valor e 
da importância da literatura. E neste momento de transição  que 
a gente está vivendo, em meio a um mundo de imagens que se im-
põem, um mundo belo e terrível, em que, afinal, nos coube viver, 
não adianta reclamar, porque cada um tem as circunstâncias com 
que foi destinado: “Jo soy jo e mi circunstâncias.” É este mundo 
que nos cabe enfrentar e nele trabalhar para melhorar.

Vejo aqui essa multidão de professores que tem de ter a 
consciência de que estão plantando a semente que vai florir 
amanhã, que vai reproduzir amanhã. Como eu estou sobrevi-
vendo, já estou nos oitenta anos, tenho podido colher muito. 
Vocês todos que estão aqui, que vieram conversar comigo, são 
mais uma prova. Em cada lugar a que eu vou, vejo o livro que 
foi antes de mim, vejo com alegria o que pequenos grupos estão 
fazendo, as bases para a nova ordem que um dia virá, que eu 
não vou ver, mas eu sei que virá. Então vamos à mulher.

A mulher tem, realmente, no mundo um papel fundamen-
tal. A mulher é poderosa, tem um valor extraordinário, que 
ela deve pôr em movimento, porque ela é um dos responsáveis 
fundamentais pela harmonia do mundo e para o mundo pros-
seguir. Vou me fixar nessa avalanche de problemas ligados à 
mulher, ao problema da mulher, de personagem desde o início 
passar para autora. O percurso histórico que eu tenho feito, 
e que muitos têm feito, tem se valido de imensos e imensos 
roteiros de grandes pesquisadores, entre os quais vou destacar 
apenas um elemento-chave que mostra que a mulher começa a 
se transformar dentro do seu contexto, à medida  que ela tem 
acesso à educação, ao saber letrado, à palavra  escrita.
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Na pesquisa desse percurso histórico e fixando-nos aqui no 
Brasil, no movimento feminino, vemos que, entre as receitas de 
bolos e bordados, havia uma tônica contínua em todas as revistas 
femininas, em jornais femininos no século XIX: exigia-se uma edu-
cação igual à dos meninos e, depois, o acesso ao ensino superior. E 
isso porque, desde o início, à mulher foi vedado o saber letrado. 
Na verdade, a civilização ocidental, cristã, da qual somos herdei-
ros e transformadores, é uma mistura extraordinária de saberes 
milenares orientais, que, a partir ou dentro da Idade Média, foram 
misturados com base na espiritualização cristã.  Esse elemento é 
chave para se entender como a mulher ficou consagrada.

Uma civilização é um magma de saberes, de conquistas, 
enfim, de povos milenares, na qual, depois da queda do Impé-
rio Romano e na formação da Idade Média, foi se impondo um 
movimento de espiritualização gigantesco. A partir daí temos 
de começar a pensar o que nós somos agora e, principalmen-
te, no problema das relações homem-mulher. No século IX, a 
Igreja iniciou o culto marial, na luta da Igreja para dominar os 
bárbaros, para espiritualizar. No âmbito da literatura, vamos 
descobrir que, no século XII, essa espiritualização já tinha se 
enfronhado nos costumes, aparecendo o amor cortês.

O código do amor cortês foi criado realmente no século 
XVIII, porém seguiu entre os séculos XI e XII, a ponto de Pou-
gemont dizer que o amor foi criado no século XII; de alguma 
forma foi codificado o amor, transformou-se no código do amor 
cortês, que tinha suas raízes bíblicas e foi fortalecido pelo culto 
marial. Que código do amor cortês seria esse? É o amor pela 
amada inacessível. Na literatura, vai aparecer na cantiga de 
amor e na cantiga de amigo, no amar uma mulher indiferente 
e que, por isso, até para felicidade de quem a ama, não sofrerá 
a dor do amor. Ali que se foi engendrando o ideal do amor puro, 
cuja raiz é a Virgem Maria. E daí, ao mesmo tempo, com a 
mesma ênfase, segundo os registros históricos, com a mesma 
importância, surgiu a cantiga de amigo, que supostamente era 
feita pelas mulheres e cantada pelas mulheres.

Séculos depois, séculos XIV ou XV, surgiu um cancionei-
ro onde foram incluídos nomes de mulheres que fizeram as 
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cantigas de amigo. Contudo,  quem as assinava eram os prín-
cipes, eram os infantes, eram os trovadores. Começou, então, 
a exclusão no âmbito do saber letrado e da alta literatura. Na 
verdade, portanto, começou nesse momento a consagração do 
amor puro e da amada inacessível. Era o ideal de amor que Ca-
mões, no século XVI, iria levar à mais alta expressão. A poesia 
camoniana, portanto, é a alta expressão de um ideal de amor, 
que, aliás,  estava precisando ser recuperado – há, atualmente, 
uma banalização tremenda da mulher, que esquece que o amor 
é a grande força criadora do ser.  Ao mesmo tempo era cantada 
a cantiga de amigo que lamentava. Todas  diziam assim: “Ai, 
eu, coitada, como me tarda o meu amigo na guarda.” Nas can-
tigas de amigo são lembradas as grandes paixões, os grandes 
momentos passados com o amigo, ou  se lamentava a ausência, 
porque, na verdade, os jovens estavam sempre longe, em guer-
ras, em caçadas, em descobertas. E aqui  esse interdito ao sexo 
vai se cristalizar, de uma vez por todas, também no século XVI, 
no momento em que Camões também estava cantando o alto 
ideal de amor em que a mulher é inacessível, portanto pura.

A partir do culto marial, vai se consagrar também aquela 
imagem dual da mulher, a do bem e a do mal, a pura e impu-
ra, anjo e demônio, essa imagem que nós herdamos. No século 
XVI,  realizou-se o Concílio de Trento, em cujo código importa 
para nós, para a mulher, um item que tornou dogma o inter-
dito ao sexo, pois, embora entrem e saiam papas, esse dogma, 
que envolve uma questão de desconfiança sobre a mulher, com 
problema moral, não foi retirado. Isso foi de uma importância 
tremenda, e a Igreja, eu acho, está de saia justa, mas a questão é 
um problema existencial, porque o sexo é a grande força criado-
ra. Nós temos duas grandes forças criadoras, que são a mental e 
a erótica. O interdito ao sexo  relaciona-se à proliferação de uma 
força, que, aliás, está acontecendo agora, vocês sabem melhor 
que eu e por isso que eu chamei a atenção das adolescentes.

Não é por caturrice, porque é um perigo a Igreja libertar 
essa força poderosa que, sendo reprimida, acabou construindo 
uma das civilizações mais progressistas que o mundo já conhe-
ceu, que é a nossa. Uma vez que se reprimiu a grande força 
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erótica, a energia toda criadora foi para onde? Para a mente. 
Então, nós tivemos uma civilização altamente racionalista e 
que conquistou o que temos hoje. A conquista da Lua foi pro-
duto de uma civilização que apostou tudo na parte racional e 
interditou o que só no casamento era possível, para procriar. 
Se no século XVI, entre 1545 e 1563, por mais de dez anos, os 
monges reunidos, os prelados (porque o saber estava todo con-
trolado pelo saber espiritual, que era a Igreja) decidiram pela 
consagração dos vários dogmas, entre eles este que é funda-
mental, então é preciso refletir sobre ele, porque  determinou 
as relações homem/mulher.

A mulher é a base, a base da família, em todas as civiliza-
ções, em todos os grupos. A partir das relações que foram con-
sagradas entre o homem e a mulher, a sociedade se ergueu de 
determinada maneira. A natureza da família constitui e provoca 
os demais sistemas. A relação homem/mulher não é marginal 
na sociedade; é central; realmente, é o motor da sociedade. En-
tão, todo o caos que nós estamos vendo é responsabilidade do 
progresso das idéias. Nós herdamos um mundo apoiado em cer-
tezas e, de repente, a ciência as nega, e nós entramos no século 
XX com as certezas abaladas. Não há nenhuma certeza absoluta 
que tenha vingado, nenhuma. Então, nós estamos, assim, no 
caos, vivendo outros valores e tentando arrumar a casa, mas vai 
demorar muito. Agora vai depender de cada um.  Por isso vamos 
falar na cultura, no saber letrado, que é o tema.

A inclusão só vai se dar através de um maciço movimento 
de participação das diferenças, dos excluídos e dos incluídos, 
que têm de aceitar essa participação para construir um novo 
sistema. Voltando ao problema da reivindicação das mulheres 
à educação, eu estou acabando de fazer um levantamento e 
estou agora escrevendo o dicionário das escritoras portugue-
sas. O que notei, agora reforçando o problema da importância 
do saber letrado, é que no Renascimento nós temos monjas, 
infantas eruditas, como a infanta dona Maria, que era uma  
famosa e que criou a primeira academia feminina. As mulhe-
res estavam muito ligadas ao saber letrado e à alta classe, à 
fidalguia, no palácio ou no convento, porque as que os pais 
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não conduziam a um casamento alto destinavam-se ao conven-
to. Tivemos no século XVII a famosa soror Mariana [...] uma 
dama erudita, que conhecia línguas, enfim, no convento, elas 
tinham uma educação de ciências, uma educação letrada. 

Então, entre as que se distinguiram no século XVIII está 
a primeira romancista em língua portuguesa, que consta em 
meu dicionário de escritoras brasileiras, porque ela nasceu em 
São Paulo. Eu quis homenagear, depois, à Teresa Margarida, 
uma porque foi uma grande mulher, que nasceu em São Paulo, 
filha do homem mais rico de Portugal no momento, pois sim-
plesmente controlava a ida de ouro e diamante para Portugal; 
outra, porque voltou para Portugal e escreveu A aventura de 
Diófanes e casou com um plebeu, foi deserdada e foi traba-
lhar como secretária do marquês de Pombal. Dizem que quem 
escreveu o relatório de expulsão dos jesuítas do Brasil foi ela, 
porque no período em que o marquês de Pombal assinou esse 
relatório ela era a sua secretária.

Vejam as relações que a vida vai estabelecendo entre as 
pessoas. No meu dicionário, eu incluí uma portuguesa que, por 
acaso, nasceu em São Paulo. No século XIX, começaram as 
reivindicações Brasil/Portugal, primeiro através da imprensa. 
Inclusive tivemos uma grande romancista, como eu descobri 
depois. O pessoal de Santa Catarina, principalmente a equipe 
da Universidade de Santa Catarina, está fazendo um trabalho 
maravilhoso de levantar essas mulheres que adquiriram o saber, 
escreveram e foram contribuindo, evidentemente, para o avan-
ço da aceitação da mulher no meio erudito. O acesso ao saber é 
importantíssimo enriquecimento interior, a consciência do que 

“quem sou eu?” – é esta a grande pergunta: “Quem sou eu neste 
mundo agora? Qual a minha relação com o outro” – Homens e 
mulheres estão empenhados na mesma interrogação.

Eu lembro que tanto a literatura dos homens como a li-
teratura das mulheres está voltada para os problemas existen-
ciais e éticos mais exigentes, mas sempre ligados ao problema 
do conhecer, ligados à letra, à palavra, tanto que dizem os feno-
menólogos da palavra: “É cria o real”. Então é uma frase que 
parece bombástica e mentirosa, mas é muito verdadeira: a pa-
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lavra cria o real, a arte cria o real. E por quê? Agora me valho 
de um outro sábio,  Lacan, que diz que “o que não é nomeado 
não existe”. Então, é esse problema que nós vivemos, a nossa 
realidade é na medida em que  é nomeada como tal.

Uma das mensagens que esta 10ª Jornada deve tirar, de 
que as coisas são de acordo como nós dizemos que elas são. Nós 
passamos a viver a maneira como as pessoas dizem que elas 
são. Então, se a coisa está errada, vamos nomear de novo. Essa 
é uma das missões da mulher. Nós todos somos responsáveis 
por semear, cada um com a sua circunstância, com a sua ma-
neira de ver. Semear a nova ordem que um dia virá e que tor-
nará mais harmoniosa as relações entre homens e mulheres, 
ou entre homens e homens e mulheres e mulheres e crianças. 
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John Lyons
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[ Deonísio da Silva ]
O John Lyons é um poeta irlandês, tradutor, professor e 

estudioso da literatura hispano-americana. Ele fez a graduação 
com habilitação em Letras Francesa-Hispânicas na Universi-
dade de Oxford e seu doutorado,  na universidade de Londres 
com a tese sobre Ernesto Cardenal, A poética do amor e da 
revolução. É tradutor de diversos autores hispano-americanos, 
entre os quais Borges, Ernesto Cardenal e Pablo Neruda. De 
Ernesto Cardenal, traduziu para editoras norte-americanas O 
cano cósmico e El estrecho do dosso, que saiu pela Indiana Uni-
versity Press. Além disso, escreve poesia e prosa em inglês e 
espanhol, tendo publicado em vários jornais e revistas da Amé-
rica Latina. No momento, está fazendo versões em espanhol da 
poesia completa de Harold Pinter e, desde novembro de 2001, 
mora na cidade de São Carlos, em São Paulo. 

Há longas ruas retas, flanqueadas de ambos os lados
por majestosos eucaliptos um vento frio arrasador de almas
sopra do sul atravessando a vastidão vazia do rio da Prata
tal mão vazia revira as folhas secas amontoadas nas sarjetas
isto é o outono um esquilo solitário e cinzento busca comida
nos gramados da praça da cidade séculos atrás essas árvores
eram plantadas e podadas no ato inspirado de fé
três galhos fortes emergem de cada tronco alçando-se aos céus
em súplica o pão nosso de cada dia nos dai hoje ferrugens,
folhas frágeis ainda resistem nos galhos tremem e  farfalham
com a brisa sem  esperança tanto silêncio agora, 
logo as  últimas folhas vão cair 
estas eram as preces de ontem de tempos passado tanto silêncio 
agora as últimas folhas logo vão cair nenhum canto de pássaro 
se ouvirá tanto silêncio
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[ John Lyons ]

Não sou ninguém! Quem é você?
Será você – Ninguém – Também?
Então há dois de nós?
Não diga! Eles vão anunciar – você sabe!

São palavras de Emily Dickinson, escritas no século XIX. 
Emily Dickinson nasceu em 1830, mas ainda não morreu, pois 
vive na sua poesia. A respiração de Emily Dickinson está presente 
hoje. Emily Dickinson está presente hoje. Uma poeta universal, 
possivelmente, a maior poeta dos EUA. Amo esse poema, amo 
toda a poesia de Emily Dickinson, mas, em especial,  esse poema.

A intimidade que ela consegue na primeira linha “Não sou 
ninguém, quem é você?”, em que se apresenta e interroga, tem 
o dinamismo da poesia interrogativa. A pergunta “Quem és 
tu?” é uma pergunta essencial: quem somos? Para nos conhe-
cermos fazemos essa pergunta. E há um diálogo entre Emily  
Dickinson e o leitor como entre todo artista e o seu público. É o 
diálogo essencial. Particularmente, o poema tem uma pergun-
ta, e a pergunta tem uma dignidade.

Ontem frei Betto falou sobre a teologia da libertação. 
Existe a educação da libertação também, que faz parte do mes-
mo processo; a educação está erradicada na pergunta, não na 
resposta. A resposta somente gera outra pergunta, e o proces-
so dialético da educação é sempre onde buscar mais perguntas 
que precisam de respostas.

Outra grande escritora, desta vez do século XX, Gertru-
de Stein, escreveu  num ensaio: “Para que fazer respostas?” 
Perde-se tempo fazendo respostas. É preciso fazer perguntas, 
concentrar-se nas perguntas. É preciso questionar tudo, exa-
minar tudo. A mulher tem que questionar o papel do homem 
na sociedade; o homem tem que questionar o papel da mulher; 
as mulheres têm que questionar o papel das mulheres, e os ho-
mens, questionar o papel dos homens. Tudo tem que ser ques-
tionado. Faz parte da saúde de uma comunidade. Até onde se 
pode questionar? Na ditadura se proíbe o uso da pergunta, se 
impõe uma passividade, se impõe o silêncio insano.
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Agora, eu quero felicitar a Tania, a X Jornada de Litera-
tura, a todos os que trabalham aqui, a todos os que trabalham 
nas escolas de Passo Fundo, porque são realmente revolucio-
nários, no sentido em que frei Betto usou ontem. São revolu-
cionários porque não aceitam as normas, estão questionando 
os processos, estão tratando de dar acesso à palavra, aos estu-
dantes e às crianças de Passo Fundo. O acesso à educação, já 
disseram os notáveis professores, é a chave.

Na Inglaterra, a libertação do homem, que também foi 
necessária, aconteceu quando os sindicatos começaram a fun-
dar bibliotecas e a dar aulas à noite. Depois do trabalho, os 
operários da Inglaterra, os que trabalhavam nas minas e nas 
fábricas, podiam recorrer a esses centros, a essas bibliotecas, 
e ter aulas. E o processo de desenvolvimento do movimento 
trabalhador está fundado no acesso ao livro. Mais tarde, a mu-
lher pediu acesso à educação. Foi no início do século XX que a 
mulher começou a ter mais possibilidades de se educar.

Ao iniciar, disseram que estudei em Oxford. Eu ingressei em 
Oxford em 1969. Nesse momento havia trinta colégios somente 
para homens e cinco colégios para mulheres, um desequilíbrio 
total que não refletia a qualidade dos candidatos para ingressar 
na universidade. Simplesmente havia mais espaço para homens 
e menos  para mulheres. Hoje  em Oxford existe somente um co-
légio exclusivamente para mulheres e todos os demais aceitam, 
sem discriminação, homens ou mulheres de acordo com as suas 
qualificações acadêmicas. E assim vai continuar.

Estou falando sobre minha experiência na Inglaterra ape-
nas porque sou recém-chegado ao Brasil, mas, nas escolas, as 
meninas estão obtendo notas melhores que os meninos. Tan-
to é que o governo inglês está começando a criar aulas com-
plementares para os meninos. Isso confirma uma coisa: que a 
educação é o caminho da liberdade.

Eu queria falar brevemente sobre mais duas escritoras para 
realmente dar um tom mais literário a este evento. No século 
XIX, Charlotte Brontë escreveu Jane Eyre, uma novela clássica 
da literatura inglesa. Nessa novela, brevemente, Jane Eyre é go-
vernanta de uma menina e se apaixona pelo senhor da mansão 
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onde trabalha, que é guardião da menina. No momento de querer 
se casar, porém, chegando à igreja, se apresenta uma testemunha 
dizendo que eles não podem se casar porque o senhor Roches-
ter já é casado. Na novela aparece a mulher, de vez em quando, 
à noite, caminhando pela casa com uma vela na mão. Aparece 
gritando, não diz uma só palavra no decorrer da novela, que tem 
quatrocentas páginas. Depois de abandonar a cerimônia na igreja, 
Rochester fala com Jane e explica que se casara no Caribe com 
uma mulher muito linda, com muito dinheiro, mas não sabia que 
ela era de uma família de loucos. Então, em poucas semanas de 
casamento, não sabendo o que fazer,  levara-a para a Inglaterra e  
trancara-a no sótão da casa, onde passara quinze anos.

A novela Jane Eyre, de Charlotte Brontë, é uma obra, por 
sua época, revolucionária também. Jane é uma mulher que, 
através da educação, se libera, tem idéias progressistas. Mas 
Charlotte Brontë não sabia nada sobre o Caribe, não sabia o 
que fazer realmente com a personagem da suposta mulher lou-
ca no sótão. Ela atua como um elemento gótico dentro desse 
romance e é realmente uma personagem insatisfeita.

No século XX, outra romancista, Jean Rhys, retomou o 
tema da esposa supostamente louca no sótão. Jean Rhys foi 
amante do romancista Ford Madox Ford e, após romper com ele, 
ficou triste e amargurada com a vida. Quando ela retoma o tema 
da esposa reclusa por quinze anos no sótão,  torna-se também 
ela como personagem,  identifica-se com essa mulher. Jean Rhys 
nasceu no Caribe, na ilha da Dominica. Ela conhecia a realidade, 
conhecia as estórias, as lendas das mulheres supostamente lou-
cas do século XIX. Mas ela inventa, pelo poder de sua imagina-
ção, toda uma dimensão diferente. Dá vida e voz à suposta mu-
lher louca e revela que, na verdade, não é louca. Simplesmente 
é uma mulher rechaçada, amargurada, abandonada. O que Jean 
Rhys faz é questionar a novela de Charlotte Brontë. Existe uma 
espécie de dialética literária entre os dois textos.

Tudo o que ouvimos aqui a respeito da parte histórica so-
bre o rechaço da mulher ou sobre a discriminação contra a mu-
lher, tudo isso Jean Rhys também reflete em suas novelas. Há 



[ 223 ]

um título que se chama Quarteto, onde conta realmente a sua 
relação com Ford Madox Ford. Vou ler uma parte dessa novela:

Depois de um tempo, a mulher apaixonada por Ford Madox 
Ford, e estando já casada com outra pessoa, está em um hotel, 
esperando que chegue o seu amante, e diz: “Ela se encostou e 
fechou os olhos, e viu o homem pôr-se de joelhos para rezar na 
capelinha, olhando-a de esguelha para ver se ela estava impres-
sionada. Ele se levantou e saiu da igreja para entrar no quar-
to. Deus é um amigo meu – disse –, provavelmente se parece 
bastante comigo, com olhos frios e mãos grossas, eu sou a sua 
imagem, tu és a minha, dá no mesmo. Rezei para poder te ter, e 
te tive. Queres que te dê uma carta de recomendação?

Essa novela é de 1926, quando, depois da Segunda Guerra 
Mundial, Jean Rhys deixou de escrever. Quando retoma, poste-
riormente, o tema da esposa reclusa no sótão do senhor Roches-
ter em 1966, está ainda contando a sua experiência de rechaço, 
de abandono.  Todas as suas novelas, inclusive essas duas, con-
tam a mesma coisa. Ela amava a poesia de Emily Dickinson. Há 
uma novela que toma o título de um poema de Emily Dickinson, 
Good day, midnight (“Bom-dia, meia-noite”). 

Para mim, a coisa mais interessante é que, durante a sua 
relação com Ford, ela aprendeu muito. Ford era editor de vá-
rias revistas literárias importantes, mas hoje em dia se lê mui-
to menos Ford Madox Ford e se lê bastante Jean Rhys. Ford 
Madox Ford escreveu tanto quanto ela. A obra da senhorita 
Jean Rhys me parece tão tremendamente excelente, tão viva, 
tão extraordinariamente por ser distinguida pela representa-
ção da paixão,  por ser tão real.

Não sou ninguém! Quem é você?
Será você – Ninguém – Também?
Então há dois de nós?
Não diga! Eles vão anunciar – você sabe
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Mônica Waldvogel
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[ Júlio Diniz ]
A Mônica por si só se apresenta. Jornalista, é conhecida 

pela sua atuação nas redes de TV da SBT e da Globo, onde co-
briu a área econômica nas duas e participou na área de política 
no jornal do Boris Casoi. Teve uma segunda passagem pela 
Globo, sendo âncora e editora chefe do Jornal da Globo. Pos-
teriormente, assumiu o jornal Hoje a edição paulista do Bom 
dia Brasil, um programa de política internacional na Globo 
News. Entre uma coisa e outra, participou do projeto “Brasil 
500 anos”. Hoje, como todo mundo sabe, trabalha no progra-
ma Saia justa, no GNT, um programa em que a temática é a 
mulher, a conversa é de mulher e o resultado final é absoluta-
mente precioso.

[ Mônica Waldvogel ]

Eu começo já pedindo desculpas pela falta de jeito perante 
o público. Depois de ouvir os professores, o poeta John Lyons, 
com tanta erudição, imaginem a minha situação. Fiquei mui-
to honrada em receber este convite porque acompanho, lá de 
São Paulo, o que vem acontecendo aqui em Passo Fundo, esta 
Jornada, com um olho muito guloso, achando que, mais cedo 
ou mais tarde, eu acabaria aqui. Mas imaginava que estaria na 
platéia, ouvindo o que têm a dizer as pessoas que eu mais ad-
miro nesse mundo, que são os escritores. Então, quando Tania 
me convidou, eu fiquei extremamente honrada pelo convite, 
mas perguntei: “Por que eu?” Afinal de contas, não sou escri-
tora, sou uma jornalista. E Tania disse: “Eu quero que você vá 
lá por causa do Saia justa.” Aí é que fiquei cheia de vaidade 
mesmo porque me orgulho do Saia justa. E é para falar des-
se programa que estou aqui, tentando abrir uma janelinha no 
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departamento do entretenimento, nessa discussão tão erudita 
que a gente tem aqui, com os escritores.

O Saia justa surgiu de uma idéia singela. Alguém chegou 
para mim e disse: “Mônica, você está cansada de fazer tele-
jornal? Eu sei que você está procurando uma coisa nova. Por 
que você não junta quatro jornalistas mulheres e não faz um 
programa jornalístico à moda do Manhattan Connection com 
mulheres, com temas jornalísticos discutidos por mulheres?” 
Aquela idéia ficou na minha cabeça, mas achei que não engre-
naria, não teria muito sentido. Então fui pensando, pensando, 
e finalmente fechei uma idéia na cabeça, mais redonda. Então 
apresentei para o canal GNT para ver o que eles teriam para 
pensar. 

Eu achava que jornalistas são pessoas muito acostuma-
das a ver o mundo através do olhar das outras pessoas. Não 
que a gente não tenha o nosso próprio olhar, mas, pelo exercí-
cio profissional constante, a cada fato, os jornalistas costumam 
checar esse olhar com muitas fontes, com muitos jornalistas. 
Nosso olhar, assim, é sempre muito fragmentado. É quase que 
fazer uma escavação arqueológica para saber de fato o que um 
jornalista pensa das coisas mais intimamente, de tantos invó-
lucros em que ele vai aprendendo a embrulhar a sua própria 
opinião. Então, a minha idéia era que a gente conseguisse fa-
zer um programa que juntasse mulheres de experiência e re-
pertórios diferentes e de gerações diferentes também, com o 
objetivo único de conversar sobre os temas de comportamento 
que afligem as mulheres. Porque a minha impressão era de 
que havia, na televisão e na mídia em geral, um tratamento 
com as mulheres que era o de vê-las basicamente como consu-
midoras. Como se tudo já estivesse resolvido e essa mulher que 
trabalha que ganha dinheiro e que tem alguma independência 
econômica tivesse que tratar de gastar seu dinheiro nas coisas 
que a imprensa, a mídia, a televisão acham que têm que gastar, 
desde pompoarismo, por exemplo, coisa que até hoje não des-
cobri muito bem para que serve, até todos os tratamentos de 
beleza, as plásticas, a moda, as roupas e tudo mais. 
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É extremamente entediante verificar que a mídia trata 
constantemente as mulheres como consumidoras. E quando 
vemos que, na conversa particular com qualquer mulher, so-
mos capazes de abrir a nossa vida, como  para uma manicure 
no salão, e ouvir com tanto interesse a vida dela – porque essa 
troca é muito rápida e acontece com muita facilidade –, per-
cebemos logo que as mulheres têm uma cumplicidade muito 
grande. E o que nós ouvíamos nas conversas das mulheres? 

“Puxa, a gente lutou tanto, batalhou tanto, ralou tanto e era 
para isso que a gente chegou até aqui?”

Nós começamos a questionar a revolução feminina e a 
perguntar se, de fato, teria valido a pena. Nós queríamos que 
as coisas fossem desse jeito? Que ficássemos tão alteradas, tão 
enlouquecidas, tão culpadas, tão angustiadas? Era para isso 
mesmo? Era esse o objetivo de tudo? Portanto, essa pressão, 
pelo que eu podia perceber, era de todas as mulheres de todas 
as gerações que já tinham chegado ao mercado de trabalho e 
estavam se experimentando, na tentativa de conciliar a profis-
são, a vida pessoal e a vida afetiva. Mas havia uma dúvida mui-
to grande sobre se teria valido a pena tudo o que já se tinha fei-
to e, ao mesmo tempo, uma consciência de que não havia volta 
possível. Ninguém mais queria voltar para casa, mas também 
não se sabia direito aonde se pretendia chegar.

Essa angústia, eu achei que poderia ser tema do nosso 
programa, não na forma pesada e séria de tratar dos temas 
femininos como temas de angústia, mas para dividir, porque a 
minha intuição era que isso provocaria alívio também entre as 
pessoas que nos assistem. E, de fato, à medida que o programa 
foi estreando e se desenvolvendo, as pessoas foram se acostu-
mando com o programa e com o estilo. O retorno que fomos 
tendo do público, através dos e-mails e dos contatos pessoais, 
era exatamente essa sensação produzida por aquele debate tão 
franco e tão despudorado do Saia justa, perante o qual as pes-
soas poderiam se sentir, de certa forma, aliviadas, ao percebe-
rem, ao contrário do que mostra a mídia de celebridades, que 
faz supor que qualquer pessoa que tem uma vida profissional 
razoavelmente resolvida tem vários outros problemas resol-
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vidos. Ao contrário disso, todo mundo divide uma angústia e 
uma dúvida muito parecida, e não há resposta possível ainda 
em lugar nenhum. 

O Saia justa é um programa que levanta completamente 
as questões abordadas visto que, no mínimo, expõe quatro vi-
sões sobre os diversos problemas, o que reflete exatamente o 
que é um mundo hoje, um mundo sem pilares muito firmes de 
referências, sem paradigmas aos quais possamos nos agarrar e 
sair navegando em mares tumultuados. Com o Saia justa tive 
contatos também interessantíssimos com muitos psicanalistas 
que me param na rua para me dizer o quanto o programa re-
verbera dentro de seus consultórios, porque, de certa forma, 
algumas questões levantadas às vezes são tão íntimas que as 
pessoas, ao verem discutidas no programa, acabam desenvol-
vendo pensamentos que são discutidos também na análise, ou 
entre amigos. Enfim, ele toca as pessoas em várias questões 
que ainda não tinham sido tratadas por outro programa de 
televisão.

A sensação que eu tenho é que é possível conversar com 
os telespectadores mesmo eles não estando lá no estúdio, por-
que a idéia do programa é exatamente esta: estabelecer uma 
conversa. E isso eu, pelo menos, imagino que tem sido possível. 
A resposta que eu tenho das pessoas e de várias que estiveram 
aqui e conversaram comigo é exatamente esta, conseguimos 
conversar com vocês. Aos poucos eu fui percebendo também 
que essa idéia não é assim tão original, nada é tão original. 
Parece que há um certo “armazém” de idéias pairando sobre o 
mundo, onde todos vão “pescar” idéias do mesmo jeito. 

 Ao mesmo tempo, o tema das mulheres alteradas, das 
mulheres em dúvida sobre o que são e aonde querem chegar, é 
presente e é tratado na literatura contemporânea, no cinema, 
nos romances, nos programas de televisão de uma forma curio-
sa porque é uma forma de absoluto humor, quase um escracho, 
eu diria, até, deboche. As mulheres, depois de terem lutado tan-
to, chegam ao ponto em que podem se expressar e usam como 
forma para exprimir as suas dúvidas uma graça, um humor a 
respeito de si próprias que chega a ser extremamente curio-
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so. Eu não me lembro de literatura masculina que tratasse de 
suas próprias dúvidas e angústias existenciais de uma forma 
tão escrachada como as mulheres fazem consigo próprias. Os 
homens sempre se levam mais a sério ou saem por uma linha 
mais cafajeste, que é engraçada, mas é cafajeste, que protege o 
reduto machista. O núcleo duro masculino parece que não tem 
problema, e as mulheres explodem o seu núcleo duro e exibem 
todo as suas dúvidas e fraquezas ao mesmo tempo. 

De toda a forma, é como se, através do humor, nessa vi-
rada de século, a mulher tivesse tentado constantemente res-
ponder àquela pergunta formulada ainda no século passado 
por Freud que virou até um clichê: “Afinal, o que querem as 
mulheres?” Acho curioso que a mulher tenha escolhido uma 
via de humor para tratar de problemas que são, de fato, de dor 
e de dúvida, afinal de contas, tudo o que fizemos valeu a pena, 
era isso mesmo que queríamos. Acho que essa pergunta está 
sendo respondida na literatura, ou melhor, essa é a resposta 
que está sendo procurada pelas mulheres em toda a literatura 
e nas manifestações culturais contemporâneas, tipicamente 
femininas. A mulher faz em público o que faz na intimidade e 
de uma forma cada vez mais escrachada. Esse, enfim, é o mé-
rito ou a novidade que as mulheres imprimem na sua chegada, 
nessa avalanche de ocupação dos espaços em meios de comuni-
cação e da literatura.

Antes de vir para cá, quando eu estava no avião, eu pen-
sei: “Puxa, o tema da palestra é um tema de literatura, e eu, 
infelizmente, não nasci escritora, coisa que gostaria mesmo. 
Nem sou atriz para poder falar sobre personagens. Mas sou 
uma leitora voraz desde muito garotinha.” Fechei os olhos e 
pensei: “Se tivesse que pensar as personagens femininas na li-
teratura que mais me impactaram, que mais mexeram comigo, 
que convivem na minha alma desde sempre, quem seriam es-
sas mulheres? A partir disso, quem sabe, eu posso desenvolver 
algum tema literário para a Jornada de Passo Fundo.”

Então vieram à minha mente, imediatamente, quatro 
mulheres, quatro personagens femininas. Veio logo Madame 
Bovary, que eu acho que é uma personagem marcante para 



[ 230 ]

qualquer pessoa que goste de literatura, e veio Ana Karenina, 
duas personagens que são femininas e são patéticas ao mesmo 
tempo, porque, na sua tentativa de extrapolar os limites, as 
condições e as circunstâncias do seu tempo, são tragicamente 
punidas por seus autores. E veio também Capitu, para mim o 
melhor e mais instigante enigma da literatura, uma persona-
gem que durante o tempo todo queremos desvendar. Eu, como 
mulher, afinal de contas, se fosse eu Capitu, o que eu teria feito 
naquela situação? Eu fiz ou não fiz aquilo de que Bentinho 
suspeita? E, finalmente, a personagem que mais me espantou 
sempre e que é muito presente para mim, porque é uma perso-
nagem feminina má, má e perversa, é Kate, do livro A leste do 
Éden, de Steinbeck. Ela é uma mulher extremamente perversa 
desde pequenininha e entra duas vezes na vida do persona-
gem principal, do homem com quem ela se casa. Ela tem dois 
filhos e a rápida passagem dela na vida desses três homens é 
dilacerante, pois destrói a vida deles, mesmo estando a distân-
cia, mesmo sem fazer nada, pela sua simples entrada na vida 
daqueles homens.

Então eu fiquei tentando imaginar, e é a pergunta que eu 
gostaria de fazer, se pudesse, a todos os professores de literatu-
ra: por que é que personagens femininas, criadas por homens, 
deixam a gente tão impactadas? Será que é porque sabemos 
que as mulheres contêm um enigma em todo e qualquer tempo 
irresolvível e que os homens – homens, artistas, grandes escri-
tores – quando se deparam com esses enigmas, deixam mais 
claro e explicitado que é impossível resolvê-los? Será que nós, 
mulheres, quando fazemos literatura e meios de comunicação 
e nos abrimos de tal forma, mostramos tanto ou revelamos 
mais ainda o tamanho do enigma e a impossibilidade de resol-
vê-lo? É o que eu pergunto e deixo aqui. John Lyons citou Ghe-
ty Stein, e a única forma que eu tenho para responder a tudo 
isso é: uma mulher, uma mulher, uma mulher, é uma mulher.
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Bartolomeu Campos Queirós
Bartolomeu Campos Queirós
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[ Júlio Diniz ]
O Bartolomeu Campos de Queirós foi homenageado, lido 

e debatido na Jornadinha. “Bartô” é mineiro, da cidade Papa-
gaio, idade desconhecida. Tivemos oportunidade de andar pelo 
Brasil pelo menos por quatro anos e meio, na época do Progra-
ma Nacional de Leitura, na época áurea da Biblioteca Nacional 
e de incentivo à leitura na década de 1990. Bartô é autor de 
dezenas e dezenas de livros; o último está saindo agora, Vida e 
obra de Aletrícia, depois de Zoroastro, um belíssimo livro que 
eu já devorei nesses dias em Passo Fundo. É um mineiro que lê 
jornal no domingo de manhã ensolarado com a janela fechada, 
cortina fechada e abajur aceso, anda de carro de pijama em 
Belo Horizonte e tem uma casa no interior de Minas, numa ci-
dade com uma praça que se chama “Salvador Dali”. Essa série 
de acontecimentos e essa série de pistas absolutamente insóli-
tas fazem de Bartolomeu, além de um excepcional escritor, um 
dos meus mais próximos e melhores amigos. E eu acho que a 
Jornada acerta, a organização acerta, quando faz de Bartolo-
meu um escritor homenageado na Jornada. 

[ Bartolomeu Campos Queirós ]

Num primeiro momento, quero dizer que agradeço por 
estar aqui com vocês nesta Jornada, o que para mim é uma 
alegria muito grande. O ato de ser homenageado é uma faca de 
dois gumes: ao mesmo tempo em que se é reconhecido, come-
ça-se a se exigir mais. Então, é sempre uma tarefa difícil. Em 
segundo lugar, eu gostaria de dizer que quem está numa “saia 
justa” hoje sou eu, pois caí de pára-queda nesta mesa. Então é 
meio difícil, mas, ao mesmo tempo, é um prazer muito grande 
estar aqui, perto da Inês Pedrosa, que eu vi numa entrevista 
da Nelly Novaes, que foi uma musa do meu trabalho, foi uma 
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das minhas primeiras leitoras; de Henriqueta Lisboa e tam-
bém ao lado do Júlio Diniz, que é um amigo antigo, e do Deoní-
sio. É sempre uma alegria muito grande estar com as pessoas, 
isso me encanta.

Eu pensei, quando a Tania me pediu para estar aqui, que 
eu poderia fazer uma referência muito grande a esse problema 
da mulher e da autora, porque, às vezes, tenho uma grande 
dúvida se é minha mãe que me escreve ainda. Porque minha 
mãe me deu dois grandes presentes na vida: primeiro, foi ter 
me dado o abandono, porque eu acho que nascer é ganhar o 
abandono, é ser dono da própria vida, é estar sozinho, e mi-
nha mãe me deu essa condição do abandono; segundo, que foi 
muito importante na minha vida e que minha mãe me deu lá 
no interior de Minas, foi o amor à dúvida. Lá em casa, quando 
eu adoecia, minha mãe chamava o médico, por vias de dúvida, 
mas, por vias de dúvida, ela acendia uma vela; e, por vias de 
dúvida, ela me dava um chá; e, por vias de dúvida, ela manda-
va benzer e eu melhorava, por vias de dúvida.

Então, o meu texto hoje é fabricado em cima dessas duas 
questões: a questão do abandono, a questão da falta, que inau-
gura o meu texto, e a questão da dúvida. Quando eu tento 
construir um texto, talvez esse amor que eu tenho à literatura 
seja mais um amor à dúvida, porque eu acho que a literatura, 
de maneira nenhuma, exclui ninguém, porque trabalha com a 
dúvida. A literatura não define, a literatura convida, a litera-
tura acolhe todo o leitor na sua experiência.

A literatura, obviamente, é um trabalho de inserção e vai 
acontecer o tempo inteiro nessa medida. Eu vejo que a litera-
tura, para mim, é um trabalho que vem também do medo, mas 
eu acho o medo uma coisa muito boa. O medo faz a gente ficar 
cuidadoso, olhar atrás da porta, pisar de manso, sabe olhar de-
vagar, e isso também me ajuda a construir o meu texto. Porque 
a literatura, para mim, foi sempre uma maneira, um convite 
que eu faço ao leitor para olhar o mundo comigo. Por isso – on-
tem conversava isso com o Júlio e com a Mônica – eu tenho 
uma paixão muito grande pelo Michel Foucault, principalmen-
te quando diz que o sujeito lê não a palavra que eu escrevo, 
mas o silêncio que eu deixo entre as palavras.
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Então, isso me dá uma vontade muito grande de cada dia 
mais conter o meu texto, para deixar lugar para o leitor ex-
plicar comigo esse mistério que é o mundo e esse exagero que 
é a morte. Essa perspectiva conduz o meu texto sempre. Eu 
brinco muito que o cientista tem coragem de fazer um enun-
ciado dizendo que a Terra não tem luz própria, mas, para mim, 
é muito difícil repetir isso, porque eu gostaria de dizer que a 
Terra não tem nem luz própria. Eu gostaria que o meu leitor 
descobrisse o que mais a Terra não tem, porque não é só luz 
própria que falta. Falta uma série de conjunturas, de atitudes, 
de valores que vão anunciando isso.

Meu amor pela leitura vem do meu avô, que me alfabe-
tizou. Meu avô morava numa casa muito antiga no interior 
de Minas. Ele ganhou a sorte grande na loteria e nunca mais 
trabalhou, tomou pavor do trabalho. Então, eu comecei a des-
cobrir que meu avô tinha um profundo bom gosto e comecei a 
copiar um pouco o meu avô. Ele passou a vida toda escrevendo 
nas paredes da casa tudo o que acontecia na cidade: quem via-
jou, quem fugiu, quem morreu, quem matou. Eu ficava per-
guntando: “O que é isso? O que é aquilo?” Então, de repente, 
eu sabia ler. Mas o meu avô me ensinou também uma lição 
importante, que eu costumo às vezes exercitar. Ele tinha a ma-
nia de trocar os provérbios e me dizia sempre que “na terra de 
cego quem abre cinema é doido”. 

Então, há um determinado momento em que a gente não 
tem nada a dizer; há momentos em que as coisas vão garan-
tindo. Quando o texto literário me aparece, quando eu começo 
a me interessar pela palavra, eu começo também a descobrir, 
– num processo difícil da minha vida, num processo da revolu-
ção de 64, no divã de um psicanalista – a grande coisa: eu não 
existia. Todas as vezes que eu dizia “Vou falar de mim mesmo”, 
eu falava da minha mãe que tinha morrido, do meu amor que 
fora embora, do meu pai que era isso, do meu pai que era aqui-
lo. Eu era feito de pedaços do outro. Então me deu essa von-
tade muito grande da cumplicidade. Eu acho que a literatura 
tem a possibilidade de conquistar essa cumplicidade.

E quando passo ao divã do psicanalista, descubro também 
o poder da palavra, essa vontade de interferir na minha vida 
através da palavra. Eu só comecei a escrever com 27 anos; an-
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tes, eu era professor, ganhei uma bolsa de estudos em Paris e 
fui embora. Lá a solidão começou a pesar muito e eu comecei 
a cobrar de mim: “Ó, cara, por que você não escreve um texto 
que você nunca sabia que sabia.” Então eu comecei a criar. E 
hoje eu digo sempre que o criar é a maneira que eu tenho, a 
literatura me dá essa condição. Quando eu crio é como se eu 
tivesse fazendo carinho em mim, fico feliz com a minha compa-
nhia. Minha irmã me diz sempre: “O seu texto pode não servir 
para ninguém, mas quando você faz, você fica tão feliz.” Quer 
dizer, então, que essa coisa da construção do texto, que eu acho 
na literatura, me salva.

Há outra coisa também muito importante na minha vida, 
uma ligação religiosa, e fico encantado quando descubro, quan-
do percebo na minha santa ignorância que a Nossa Senhora 
ficou grávida da palavra do anjo e que a palavra engravida as 
pessoas. Então, isso começou a me encantar profundamente 
para trabalhar com a palavra. Por isso meu texto é lerdo, eu 
tenho a mesma preguiça que meu avô. Meu texto é lento e tem 
a mesma vontade de organizar o mundo o tempo inteiro.

O último livro meu se chama Vida e obra de Aletrícia, de-
pois de Zoroastro e conta uma história de uma mulher chama-
da Aletrícia que se apaixona por um cara chamado Zoroastro. 
Ele morre e ela não consegue amar mais ninguém porque não 
tinha nenhuma letra depois do Z. Então, ela passa o resto da 
vida botando o dia-a-dia em ordem alfabética: ela come por or-
dem alfabética; toma banho por ordem alfabética; arruma as 
roupas, vai ao supermercado. Ela não gosta de política, mas 
fica extremamente feliz quando tem qualquer movimento no 
ABC paulista; ela tem todo um envolvimento com essa coisa 
que é uma tentativa minha de organizar também as coisas.

Mas eu não consigo organizar, eu sou extremamente desor-
ganizado e escrevo convidando o leitor para poder ler comigo essa 
coisa que me surpreende, me espanta, que é o mundo. O mundo 
me espanta muito, o mundo me desarruma sempre. Como eu sou 
filho da dúvida também, hoje não gosto das pessoas que têm ver-
dade. Acho que toda pessoa que encontra a verdade fica apenas 
fanática, não passa disso. Então, eu acho que a dúvida pára por 
aí. Mas eu tenho duas certezas hoje que me perseguem: é que ler 
é superior a escrever e que escutar é superior a falar. 
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Inês Pedrosa
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[ Deonísio da Silva ]
Inês Pedrosa nasceu em Coimbra, Portugal, em 1962, e 

licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade 
Nova. Desenvolve o trabalho de ficcionista ao par de sua ativi-
dade de jornalista, o que lhe permite dedicar-se a sua grande 
paixão, que é escrever. Ela trabalhou em vários jornais, como 
no Jornal de Letras, Independente e no Expresso, onde ainda 
hoje trabalha. Dirigiu a revista Mari Claire e colaborou em 
revistas, como a Grande Reportagem e a Ler, e em programas 
radiofônicos e televisivos. Já ganhou vários prêmios: em 1985, 
revelação do Clube de Jornalista; prêmio de jornalista da re-
vista Mulheres, em 1992; prêmio Sampaio Bruno, do Clube 
de Jornalistas do Porto, para reportagem cultural. Integrou 
a equipe fundadora do Independente. Em 1991 lançou seu 
primeiro livro, uma incursão no mundo da literatura infantil 
– Mas ninguém tem. No ano seguinte surgiu o seu primeiro 
romance, A instrução dos amantes; cinco anos mais tarde o 
segundo romance, Nas tuas mãos. Outras obras também se 
destacam: Fotobiografia de José Cardoso Pires, que também 
esteve na Jornada de Passo Fundo, e a compilação de poesia 
portuguesa Poemas de amor. No final do ano de 2000, a auto-
ra apresentou-se de novo ao público com 20 mulheres para o 
século 20, que é uma coletânea de biografias. E, por fim, esse 
romance sobre o qual eu falava há pouco, Faz-me falta, que 
aborda a morte e a dor irreparável da separação, contando em 
duas vozes diferentes épocas, demonstrando que nem a morte 
representa o ponto final de uma relação de amizade profunda. 
A morte do pai da escritora motivou esse romance, relatando 
o seu percurso pela vida e a história da própria família. O diá-
logo acontece entre um homem e uma mulher embrenhados 
em cumplicidade, traduzindo a dor e o que tem de trágico nos 
dias que correm.
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[ Inês Pedrosa ]

Muito obrigada por tão generosa apresentação. Estou a 
chegar à maturidade e não escondo a idade. É uma questão 
de afirmação política e, se as mulheres escondem a idade, é 
porque os homens as têm obrigado a isso. Basta olhar para 
as telas de televisão, do cinema. Quantas sessentonas, sexage-
nárias magníficas contracenam com o belo do Sean Connery? 
Quem há de chegar ao centenário e contracenar com jovens 
de 15 anos? Então temos que também lutar. Este também é 
um caminho: nossa passagem de personagens a autoras. Mas 
o fato é que agora chego aos quarenta tentando reduzir o tra-
balho, concentrar, porque as mulheres, eu sempre digo, têm se 
concentrado pouco. Concentrar-me é o que eu tenho procura-
do fazer, fato que aqui já foi dito, no belíssimo discurso do Bar-
tolomeu Campos Queirós. Servir e não trabalhar é uma gran-
de arte, inclusive agora falando mesmo sério. É preciso não 
trabalhar para trabalhar mais. Nós vivemos tão depressa que 
nos esquecemos disso e, por falar em depressa – eu espero que 
estejam a perceber –, tenho que tentar abrir as vogais, porque 
o português  é muito lento para muita coisa, mas, para compen-
sar, é muito rápido para falar e comer a metade das palavras. 
Mas eu tenho tentado, ultimamente, centrar o meu trabalho 
cada vez mais na ficção, porque não dá para fazer tudo. Dessa 
forma, a relação que mantenho hoje com o jornalismo é uma 
coluna no jornal onde trabalho há muitos anos. Já não sou 
uma trabalhadora tão voraz nesse sentido.

Um agradecimento que importa fazer também aqui, mui-
to sincero e muito fundo, é à organização desta Jornada de 
Passo Fundo, à Universidade de Passo Fundo e, muito em par-
ticular, a essa mulher espantosa que é professora Tania Rösing, 
que é a gênese de tudo. Acho que isso merece uma história 
digna de um romance, de fato, de um bom romance. Estar aqui 
na inauguração foi uma experiência das mais comovedoras que 
eu tive, se não, mesmo, a mais comovedora, no que se refere 
à divulgação da literatura em eventos literários. Foi qualquer 
coisa de único para a qual é difícil encontrar palavras. Do resto, 
eu tinha sido convenientemente avisada para isso pelo escritor 



[ 239 ]

angolano e português José Eduardo Agualusa, que é um gran-
de amigo meu, que esteve aqui há alguns anos, acho que na 
penúltima Jornada. Eu disse que vinha aqui e ele falou imedia-
tamente da tenda do circo. De fato, é uma coisa única, embora 
eu compreenda que, para se formalizar e continuar, seja ne-
cessário haver uma solidez, solidez do portal, provavelmente, 
a acompanhar essas Jornadas. Então, estou muito comovida e 
muito agradecida por me trazerem aqui. Muito comovida pelo 
que já enunciei e também porque vir ao Brasil é, sinceramente, 
sempre uma grande festa.

Eu, por via das dúvidas, como diria nosso camarada Bar-
tolomeu, gosto de pensar que esta vida não é a única, porque, 
às vezes, seria muito injusto se fosse. E é uma coisa em que 
eu vivo pensando cada vez mais e gosto de pensar isto, porque 
há lugares onde nós chegamos nos quais parece que moramos 
a vida inteira. No Brasil, desde que aqui venho – é a quarta 
vez que venho –, desde cá aterrissei, sinto-me como se já aqui 
tivesse morado. Ainda me aconteceu ontem essa sensação de 
encontrar aqui pessoas que, de imediato, tornam-se meus ami-
gos de infância. Isso não me acontece mais em lugar algum 
do mundo, incluindo Portugal. Os amigos de infância em Por-
tugal eu demoro muito para fazer. Aqui descubro amigos de 
infância sinceros, porque alguns vão já com alguns anos nesse 
momento. 

De imediato, há uma empatia grande que terá alguma ra-
zão na história da minha vida e que tem a ver, provavelmente, 
com o fato de eu ter sido alimentada, na minha primeira ado-
lescência, por pura literatura brasileira, por exemplo, além da 
música brasileira, o que é um lugar-comum verdadeiro. Houve 
uma época em Portugal em que se lia muito a literatura brasi-
leira. Infelizmente, essa época morreu nos anos 70. Provavel-
mente, não morreu por mais razões, ou seja, quando nós, em 
Portugal, tivemos a revolução, nós tivemos a ditadura de 48 
anos que acabou em 1974. Então viramo-nos para os nossos 
escritores; muitos deles tinham não tanto romances na gaveta 
como romances para escrever, porque censura é terrível, não 
só pelo que proíbe, mas pelo que impede de mexer, que é o pior 
mal da censura. Nesse grupo de escritores estava o próprio 
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José Cardoso Pires. Eu estou muito feliz por estar aqui dez 
anos depois de ter estado aqui o José Cardoso Pires, que é um 
escritor e uma pessoa que me acompanha diariamente e foi um 
mestre importante para mim.

Então, no tempo da ditadura, não havia consumo de lite-
ratura portuguesa praticamente. Em termos, vamos dizer, da 
população em geral, lia-se muito, evidentemente, Jorge Ama-
do, mas também Erico Veríssimo. Eu lembro a emoção que foi, 
quando eu tinha 12 anos e li Clarissa. Lembro-me de que foi o 
primeiro romance e eu disse: “Eu quero escrever qualquer coi-
sa assim, com esta liquidez, com esta luminosidade.” E Carlos 
Drummond de Andrade foi o primeiro grande poeta a par com 
Sofia, uma grande poeta portuguesa que me deram para ler na 
minha juventude. Fui marcada pela música muito particular-
mente e pelo português do Brasil, que é um português com 
música. Quem gosta muito de música, como é o meu caso, sen-
te isso, e quem dá muita atenção à música das palavras sente 
particularmente isso, porque Portugal, com os problemas que 
tem na sua educação básica e com a falta de atenção à música, 
ao ritmo, faz com que, embora possa se desenvolver mais tarde 
tristeza do fado, não desenvolva a alegria, a energia da música 
que se sente aqui. E se sente na própria fala das pessoas, até 
no fato de abrirem as palavras em vez de as fecharem como 
nós. Portanto, e antes de começar a ler aqui algo que tenho 
sobre o tema e que vou resumir, porque muito do que eu tinha 
para dizer – é a vantagem de ficar para o fim – já foi também 
dito, me sinto de fato muito comovida, como sempre que venho 
ao Brasil.

Desta vez, dá-se essa coincidência, por um lado, triste, 
mas talvez não só triste, que me toca, de eu estar em terra bra-
sileira num período em particular, num dia em que se enterra 
em Genebra um homem brasileiro cintilante, luminoso, que é 
um exemplo desse sistema que nos traz aqui, da inclusão, do 
que devem ser as vozes do terceiro milênio. Um homem que 
transformou, que deixou o mundo melhor do que o encontrou, 
que deixou, por exemplo, um país feito, o Timor Leste, que foi 
Sérgio Vieira de Mello. Então eu queria começar por homena-
gear esse homem que, para mim, representa, e irá representar, 
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para todos nós, o melhor do Brasil, o melhor do espírito do 
Brasil, porque era um homem, de fato, bonito por dentro e bo-
nito por fora, que é sempre uma coisa que se agradece. 

Quanto ao tema que aqui nos traz, “A mulher: de perso-
nagem a autora”, vou fazer uma reflexão sucinta sobre o futu-
ro do tema, visto que o passado já aqui foi abordado e parece 
que nós combinamos, de fato, porque começou na Antiguidade 
com a Valesca e continuou, brilhantemente, com a professora 
Nelly, com as cantigas de amigo e por aí afora, e por tudo quan-
to se disse de duro sobre as mulheres, como de serem a porta 
do diabo. E já que o diabo tem medo de nós, vamos aproveitar 
esse medo e andar para a frente.

Há este lado da história, já visível aqui, de que as cate-
gorias femininas e masculinas se manifestam indiscriminada-
mente nos homens e nas mulheres, que se dão o luxo de apro-
fundar o seu ser apesar de todos os condicionantes culturais 
que nos turvam disparatismos. Sobre esse aspecto o escritor 
Bartolomeu Campos Queirós disse aqui, ao contar sua expe-
riência de escritor: “Eu sou feito de um pedaço do outro.” Era 
sobre isso que eu queria falar, isto é, sobre uma posição do 
escritor que é, nesse aspecto, parecida com a do autor, como 
aqui disse a Mônica, ao encarnar personagens e ter que saber 
sair de si. Portanto, se só as mulheres podem falar sobre as 
mulheres, como é que homens teriam construído Ana Kare-
nina e outras personagens de que aqui falamos? Quando uma 
mulher, hoje em dia ainda, faz protagonista de um livro um ho-
mem, pergunta-se sempre: “Não foi difícil transformar-se em 
homem?” Eu tenho a impressão de que o Flaubert nunca ouviu 
perguntar se foi difícil transformar-se na Madame Bovary. 

Então, continua a haver essa diferença de tratamento. 
Também há outra coisa que se pergunta às mulheres. Quando 
eu fiz o meu anterior romance, no qual havia três mulheres 
a falarem na primeira pessoa, me perguntavam: “Por que as 
mulheres?” Por que não se pergunta aos homens, já que, his-
toricamente, falamos na Ana Karenina do Tolstoi, na Madame 
Bovary e na, realmente, meia dúzia de mulheres importantes 
como protagonistas da literatura? Por que não se perguntou, 
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desde o tempo de Charles Dickens: por que o David Copper-
field e não uma mulher?

O importante, em termos de escrita, é pensarmos que a 
experiência pouco vale para um escritor se não for acompanha-
da da compaixão, no sentido da partilha da paixão do outro. A 
experiência em si, a vivência das coisas só, superficialmente, 
não nos ensina nada. Por isso, tanto é possível encontrarmos 
uma pessoa com muita experiência, com muita idade, comple-
tamente superficial, quanto é possível encontrar pessoas bas-
tante jovens fortes, porque a experiência é aquilo que sabemos 
fazer dela, e o que sabemos fazer dela tem a ver com o fato de 
nos colocarmos na posição do outro. 

Eu costumo dar o Orlando, da Virgínia Wolff, que é um 
dos livros da minha vida, é um livro central dessa temática, 
como exemplo simbólico, metafórico, dessa realidade aqui. 
Nossa humanidade é contínua, é um contínuo de traços ditos 
masculinos e ditos femininos. Orlando passa do sexo masculi-
no para o feminino – o livro é a história dessa passagem, de 
um personagem que nasce homem, mas que se transforma, no 
meio do livro, em mulher. É um livro discutidíssimo, além do 
mais. Virgínia Wolff escreve esta frase: “A mudança de sexo, 
muito embora alterando-lhe o futuro, não lhe alterava a iden-
tidade.” Por isso é que, como eu dizia no assunto da escrita 
feminina, da discriminação, a única distinção que faz sentido é 
o que engloba as escritoras capazes de escavar o fundo discreto 
dos tempos e das almas. Virgínia Wolff teve, aliás, experiências 
bem concretas quanto essa discriminação. 

Virgínia Wolff morreu em meados do século XX, suicidou-
se. Nos anos 30, em Londres, quis ir a uma biblioteca, mas 
o marido estava ausente naquele dia, naquela semana – ela 
conta isso nos seus diários, que, aliás, são uma leitura preciosa, 
para refletir sobre as questões da escrita e sobre essas questões 
da evolução da mulher. Ela necessitou ir à biblioteca para fazer 
um estudo, mas não pôde entrar, porque não tinha um papel 
assinado pelo marido para deixá-la entrar, isso ainda nos anos 
30 do século XX. Na cosmopolita e sofisticada Londres, uma 
mulher não podia entrar na biblioteca sem autorização escrita 
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do homem que era o seu dono, fosse pai ou marido. Tinha que 
ter um dono a autorizar.

 Por isso, hoje em dia dizem que há igualdade, que já está 
tudo igual, mas não é verdade, e todas nós sabemos como ainda 
não é verdade. Se é verdade que se pode entrar em bibliotecas, 
em nível da escrita, eu ouço continuamente diversas escritoras 
de diversos países dizerem sobre a dificuldade que têm para 
encontrar paz, espaço para elas em casa, porque, enquanto, 
numa casa de um homem escritor, a mulher trata que as crian-
ças não façam barulho porque o pai está a escrever, na casa 
de uma mulher escritora, é diferente. Como fui muitos anos 
jornalista, uma vez – palavra de honra – isso já na segunda me-
tade do século XX, bem avançada, telefonei perguntando por 
uma escritora portuguesa para que ela respondesse a algumas 
perguntas – nem vou dizer o nome porque creio que ela teria 
vergonha, pois sabe dessa história. Então o marido dela aten-
deu e disse: “Minha mulher agora não pode responder, porque 
está fazendo o jantar. Ela também é dona de casa, aliás, ela 
é basicamente dona de casa e vocês esquecem disso.” Só por 
amor a essa escritora é que eu não escrevi isso no jornal. 

Então, todas essas questões de igualdade não estão tão 
adquiridas como parecem e, por isso, eu gosto muito pouco do 
discurso da diferença, porque parece um discurso de Goethe. De 
resto, é curioso observar como muitas das mulheres que, por 
tristes razões de conveniência social, preferem não se declarar 
feministas comungam com as feministas radicais de uma místi-
ca do feminino; assim, arredam os homens em tudo que é simpá-
tico nos sentimentos e afetos, definindo de uma forma estanque 
uma série de valores femininos, que seriam a lealdade, o afeto, 
a transparência, a generosidade, a intuição, o pragmatismo, o 
sentido do humor, o desembaraço. Ora, pretender definir um 
dos sexos através dessa curta súmula de maravilhas parece-me 
machismo. Por isso, eu entendo a luta feminista como uma luta 
de homens e mulheres em prol da igualdade de direitos no mun-
do, tão preocupada com o acesso das mulheres à rua e à liberda-
de como com o acesso dos homens à casa e à intimidade. E dizer 
que as mulheres dariam maior conta do governo do mundo por 
causa de uma suposta predisposição feminina para a justiça so-
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cial, por exemplo, é insultar os homens, é dividir para reinar e 
ridicularizar para vencer.

De resto, o machismo tem prejudicado e eu creio que aqui 
já foi falado. Disseram que, ontem, foi abordado, pelo escritor 
Assis Brasil, o fato de agora haver, em Portugal, por exemplo, é 
muito marcante, uma vaga de moças de tomar conta das uni-
versidades e não lembro quem falou, cursos complementares 
para rapazes, para eles poderem acompanhar a evolução das 
raparigas. Em Portugal, jornalistas homens, propõem cotas 
de entrada de rapazes na universidade, alegando distúrbios 
psicológicos. Diriam que os rapazes têm uma maturação mais 
lenta, têm mais dificuldade na primeira juventude para se 
concentrar etc. Há outros que dizem que os feministas ensi-
nam que desconcentram os rapazes. Ora, não sei como é que 
as moças não se deixam se desconcentrar. Ou, por outro, sei: 
o machismo criou uma cultura de violência e exibição que é 
pouco propícia, pouco dada ao estudo em profundidade. E eu 
sei que, na minha geração, os jovens da minha adolescência, as 
moças todas fizeram curso superior, estudos universitários, e 
os rapazes raramente, justamente porque faziam questão de 
ser muito mais, por uma questão de afirmação macha. Então 
vamos ver se os homens percebem que esse machismo acaba 
por lhes prejudicar.

Por outro lado, estamos num momento da tomada de 
consciência de que aquilo que chamamos tradicionalmente de 

“privado” – as relações de família, a sexualidade, o prazer – tem 
tudo a ver com o político. Nesse aspecto, penso que um dos 
grandes caminhos, uma das grandes mudanças da passagem 
da mulher para um lugar mais justo, apesar de tudo,  nas socie-
dades ocidentais evidentemente, foi a invenção da intimidade. 
Nós hoje temos muitos discursos, às vezes, muito apressados, 
sobre o fim dos valores, os divórcios, o fim da família. Alguém 
já se deu ao trabalho de ler com atenção os trabalhos dos histo-
riadores em particular?

 Há grandes trabalhos de histórias da vida privada, como 
o de Georges Duby, de historiadores franceses diversos, sobre o 
que era a família ao longo da história. A família não tem nada 
a ver, a melhor família que alguma vez existiu é Deus. Portanto, 
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isso já é uma consolação, porque família foi, até o século XX, 
uma unidade de profissão industrial, ou uma unidade de poder, 
e  era combinada. Os casamentos eram combinados e, por essa 
razão, duravam, embora artificialmente, pois sabemos todos dos 
filhos fora do casamento, dos relacionamentos extraconjugais, 
assim como do papel de mera escravatura da mulher nesse tipo 
de família. Também sabemos que a infância não era considera-
da e que as crianças eram completamente desprezadas.

Portanto, no século XX, a invenção da intimidade, que se 
estabeleceu a partir do momento em que os casais se escolhem e 
que a família passa a radicar no casal por escolha livre, alterou 
muito a relação das pessoas. E depois as pessoas dizem que as 
relações não duram... Pois não duram, mas repetem-se, e a repe-
tição é uma forma de duração. Há uma persistência na luta pela 
felicidade, na luta pelo amor, que, provavelmente, é muito mais 
estimulante, em que se considera que cada pessoa, desde a in-
fância, tem necessidade de uma realização pessoal, de afeto, de 
carinho. Isso é privilegiado pela primeira vez na vida. Embora 
se diga que os valores estão perdidos, a declaração dos direitos 
do homem tem cinqüenta anos; antes disso era barbárie.

Não é que estejamos num mundo maravilhoso, mas esta-
mos num mundo que já melhorou em relação a todos os séculos 
anteriores. O século XX assistiu a horrores e protagonizou-os, 
mas dos horrores dos séculos passados não há registro. Prova-
velmente, não tiveram a dimensão de uma bomba atômica, por-
que não havia bomba atômica, mas havia uma dimensão maior 
de minúsculas bombas diárias. Apenas agora começamos a re-
fletir e a encontrar formas de transformar esse mundo.

Há um filósofo espanhol de quem eu gosto muito chama-
do Fernando Savater. É um homem muito corajoso, por ter 
denunciado com imensa afrontalidade o terrorismo basco e a 
covardia dos governos em lidar de frente com esse terrorismo. 
Ele tem sido muito perseguido e sofrido vários atentados, que 
até agora, felizmente, não resultaram em conseqüências mais 
sérias. Esse homem é um filósofo muito centrado nas questões 
da ética da felicidade, de como podemos trabalhar o nosso sen-
tido de felicidade. Tem vários livros sobre isso e, alhures, diz: 

“Eu, por mim, recusava-me a ter nascido antes da invenção da 
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anestesia, que é bastante recente. Como tenho muita coragem 
moral, mas menos física, posso perfeitamente. Basta entrar no 
dentista para saber exatamente o que ele está a falar e, portan-
to, quando dizemos em absoluto não temos valores, estamos 
admitindo de criar. A ética é a ação sobre o presente. Quando 
dizemos que o mundo está perdido, estamos a baixar os braços. 
O mundo é aquilo que fazemos dele diariamente.” 

A esse respeito, achei muito oportuno o que disse a pro-
fessora Nelly Novaes Coelho, de que a palavra cria o real. Lem-
brou isso e depois disse uma frase lindíssima, muito simples e 
bonita: “Se uma coisa está errada, vamos nomeá-la de novo.” 
Então, é esse o grande desafio deste terceiro milênio. Eu creio 
que não será só um desafio de mulher, será bom que as mu-
lheres tenham a palavra ao mesmo tempo em que os homens 
aproveitem essa frescura da palavra que têm.

Agora também custa, cada vez mais, dizer às mulheres 
daqui, por exemplo, que o mundo só será melhor se for feito 
com mulheres e homens. Lembro-me do tempo da administra-
ção Tatcher, sobre a qual se dizia que assim não era governar 
como uma mulher. Por que uma mulher tem de governar de 
uma maneira diferente? É como se a mulher só tivesse direito 
à cidadania, direito ao poder político, como se fosse melhor do 
que o homem. A mulher tem o mesmo direito, inclusive de 
ser sacana como o homem, de haver tantas incompetentes nos 
governos como há incompetentes homens. Convém, por outro 
lado, lembrar que estamos num mundo onde ainda há mulhe-
res queimadas por bruxaria. Ainda existem no nosso mundo 
hoje violações e violências diversas, que vão do espancamento 
físico à sutil brutalidade do paternalismo, que obriga uma mu-
lher só a cumprir as tarefas de três homens. É dessas mulheres 
que eu falei, com a elegância de uma estrela de cinema, se qui-
serem merecer o título de competentes. 

O machismo, hoje, alastrou um pouco as mulheres, certas 
mulheres cultas e evoluídas, que defendem que o consumismo 
já deu, que elas querem ser femininas. Não são feministas, são 
femininas, porque fazem da feminilidade uma armadilha de 
caça ao coitadinho do homem, que não é, no dizer das feminis-
tas, mais do que um marionete nas suas mãos – “já que nós 
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somos a costela deles, a sua estrutura”. Essas mulheres que vi-
ram o esquema descriminatório ao seu favor demonstram que 
o machismo é um regime político que oprime antes de mais 
nada os seus próprios desenvolvimentos, porque os homens 
acabam por ser oprimidos por esse sistema.

Segundo alguns números que temos, no mundo, no Oci-
dente, 3% de empresas são dirigidas por mulheres, que ga-
nham menos sempre que os congêneres masculinos nas mes-
mas funções. A percentagem mundial de mulheres nos lugares 
de decisões políticas é cerca de 10% e há mais de um milhão de 
meninas que morrem por terem nascido mulher. Queria refe-
rir-me ao exemplo de Jean Rhys, de como ela recuperou e atua-
lizou a personagem maltratada da Charlote Brontë. Portanto, 
os dois livros são, de fato, as duas etapas do feminismo. Achei 
curioso que o John Lyons tivesse lembrado que, hoje em dia, a 
Jean Rhys, e seus livros em particular, é muito mais conhecida 
e lida do que seu amante, na época muito conhecido e famoso. 
Da mesma forma que a Frida Calo é hoje muito mais reconhe-
cida que o seu amante, o então produzidíssimo Diego Rivera, 
pintor mexicano. Essa é uma fase que eu espero que chegue 
ao ponto em que, lado a lado, ambos os artistas possam viver 
juntos. Temos alguns exemplos, como a Valesca de Assis e o 
Assis Brasil; eu vivo em Portugal e sou casada também com um 
poeta. Mas tem ainda muita gente que pergunta se não é com-
plicada a vida de dois escritores. No fundo, quando perguntam 
isso, querem saber: quem toma conta da casa?

Quando dirigia a revista Mari Claire, fiz uma cartilha, 
um manual de estilo da revista orientando que era proibido 
perguntar às mulheres como conciliavam a vida doméstica 
com a sua atividade, porque aos homens ninguém pergunta 
isso, vai-se direto para a atividade. Assim, deveriam concen-
trar mais páginas para falar da atividade, não da vida domésti-
ca. Em compensação, aos homens passei a perguntar isso por-
que os pobres nunca tiveram a oportunidade de responder a 
isso. Então, uma vez fui perguntar ao presidente da República, 
que, aliás, é um cavalheiro encantador, o Jorge Sampaio, como 
conciliar a tarefa de presidente da República com as tarefas 
de casa, com uma mulher, com os filhos. Ele ficou surpreendi-
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díssimo, nunca lhe tinha ocorrido. Eu disse: “Alguma vez ar-
rumou a sua cama, alguma vez teve o prazer de cozinhar um 
ovo para si?” E ele saiu melancólico da entrevista, chegando 
à conclusão de que tinha perdido muito do prazer da vida, do 
prazer do cotidiano. Mas deu-me razão e disse que fazia senti-
do começar a perguntar isso aos homens e, sobretudo, dar-lhes 
as oportunidades, porque há muitas mulheres que não deixam 
que os homens entrem na cozinha. 

É evidente que, quando eles entrarem pela primeira vez, 
farão trinta perguntas para ver se os tiramos de lá. Não sa-
bem, coitados! Mas nós, que temos um cérebro superior, conse-
guimos descobrir como é que funciona uma máquina de lavar 
louça, como é que a louça toda cabe na máquina. E há uns 
também que têm doutoramento, como muitas de nós. Como 
conseguiram? É o que eu digo ao meu marido todos os dias, 
e já lá vai quase um segundo doutoramento com a economia 
doméstica, que estou quase a atribuir-lhe.

Eu penso que devemos ter em conta outra frase que foi 
aqui dita e que é muito importante: que a educação é o verda-
deiro caminho da liberdade. Eu penso que o Brasil já é muito 
bem avançado nisso, porque o sentido de humor aqui desta-
cado pela Mônica é uma grande arma das mulheres. É uma 
arma do Brasil como um todo. É uma diferença central, por 
exemplo, entre a atitude de vida do brasileiro e a do português, 
isso de uma forma genérica e com a margem de erro que cabe 
nessas afirmações, como há naquelas sobre homens e mulhe-
res. Nós temos de refletir sobre as vias culturais em que fomos 
criados, sobre se fazem sentido. Perguntar, perguntar, se algo 
faz sentido; não faz sentido, provavelmente. Quanto a isso de 
a palavra criar o real, é tão verdade que, se nós pensarmos (eu 
não aprecio muita economia, precisamos só do suficiente para 
saber) na Bolsa, quando se diz que as ações tais vão subir, elas 
sobem e, quando corre que as ações tais vão descer, elas des-
cem. Isso altera a economia mundial. A palavra tem esse valor. 
Eu nunca tinha pensado que a palavra engravida, como foi dito 
pelo Bartolomeu, como de fato a Virgem Maria engravidou de 
fato da palavra do anjo. 
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De resto, penso eu, os homens – como foi dito pela Valesca 
brilhantemente – vêem a mulher assim: o sangue da mulher, 
o corpo da mulher, o fato de o nome da criança ser o nome 
do pai. Tudo é uma tentativa justamente de diminuir o seu 
poder. As mulheres, no fundo, foram oprimidas quando os ho-
mens descobriram que tinham alguma intervenção, depois de 
uma primeira fase pré-histórica na qual a mulher era a deusa, 
porque a criança vinha da mulher em absoluto. Começaram, 
assim, a querer tomar conta das crianças, ou seja, do futuro, 
dizendo que o nome da criança não era de quem a carregava 
nove meses, mas de quem a pusera nesse terreno, entendendo 
também que a criança é uma postura masculina, o que não é 
de todo cientificamente provado.

 Então, temos que interrogar continuamente aquilo em 
que mexemos e saber se é justo. E a justiça não é tão difícil 
de discernir com tudo isso. Portanto, termino dizendo que, na 
questão da mulher, há um aspecto que eu acabei de não falar, 
mas que, no fundo, queria me centrar. O problema da mulher 
como autora hoje é que, além de não ter muitas vezes as condi-
ções de doméstica, na sua vida política também não cria as con-
dições mentais, porque foi criada na culpa e na culpa continua 
a viver. Portanto, tem menos capacidade de concentração. Vir-
gínia Wolff tem vários ensaios na época dela, muito úteis ainda 
hoje sobre isso. O homem, quando vai escrever sobre um tema,  
escreve; a mulher também escreve, mas como um fundo de 
ressentimento, porque não tem o mesmo tempo que o homem, 
não pode ir à biblioteca. Mesmo que ela já tenha liberdade, já 
tenha conseguido ter as mesmas condições que o homem, sabe 
que vive num mundo onde há mulheres que sofrem mutilações 
genitais, onde há mulheres que são mortas por ser mulheres, 
onde há mulheres que são obrigadas a ser lixo nas mãos dos 
homens, como acontece hoje em tantos países do mundo. E a 
infelicidade dessas mulheres afeta a nossa capacidade de ser-
mos felizes e de pensarmos em liberdade, de pensarmos fora 
dos sentimentos. Eu conheço a escritora Maria Tereza Hor-
ta, que é uma escritora importante, uma das três Marias, e 
há uma outra escritora maravilhosa, pouco conhecida aqui, a 
Maria Velho da Costa, e a Maria Isabel Barreiro, que fizeram 
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um livro, ainda no tempo da ditadura, chamado Novas cartas 
portuguesas. A história era uma reivindicação, um jogo com as 
cartas da Maria [...] freira apaixonada, na qual elas assumiam 
uma sexualidade ativa e muito vibrante. Ainda hoje, passados 
mais de trinta anos, a mulher não assumiu a sua sexualidade 
com a mesma ousadia como o homem assume, nem na pala-
vra. A Maria Tereza Horta tem escrito muita poesia erótica e 
tem sido martirizada de uma forma que nem um homem que 
escreva poesia erótica ou que assuma o corpo daquela forma 
é martirizado. Da mesma maneira ocorre se nós vemos na te-
levisão uma jornalista que diz aquilo que um homem diz, com 
capacidade de afirmação, ou excessividade.

Vou terminar com uma epígrafe que me ocorreu enquan-
to ouvia o John Lyons e que acho que é uma grande frase para 
o futuro, sobre a qual ainda não pensamos bem, que é muito 
simples: “Enquanto não nos conscientizarmos de que o amor 
é tudo que existe, o mundo não melhorará.” Vamos fazer esse 
esforço!

Palco de debates “A mulher: de personagem a autora”

Palco de debates “A mulher: de personagem a autora”
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A movimentação cultural em que se constituem as Jorna-
das Literárias busca formar leitores que desenvolvam o gosto 
pela leitura através do envolvimento com textos literários. Vi-
vemos a era da imagem, dos sons, das múltiplas linguagens. 
É imprescindível que formemos leitores intérpretes e críticos 
das linguagens peculiares a distintos suportes e diferentes 
manifestações culturais. Nesta tarde, o palco de debates cen-
tralizará suas atenções em torno do tema “A transposição da 
literatura para o cinema e para a televisão”. Os participantes 
desse debate serão anunciados pelo mais novo personagem do 
Mundo de Leitura, o gato Gali-Leu. Boa-tarde, Gali-Leu.

–  Oi, boa-tarde. E aí pessoal, tudo bem? Legal, legal, boa-tarde 
a todos.

–  Quem serão os teus companheiros hoje, Gali-Leu?
–  Estarão debatendo comigo nesse palco os meus colegas de 

televisão, a gata Adriana Falcão e os gatos Drauzio Varella, 
Jorge Furtado, Luís Augusto Fischer, os gatos concorrentes 
Chico e Paulo Caruso e o autor-surpresa. Quem será? Vocês 
têm alguma idéia? Olha, vou contar para vocês, ele também 
é um gatão.

–  Ó, Gali-Leu, eu acho que não é para a gente anunciar agora, 
não. Tem mais algum recado, Gali-Leu?

–  Bom, estava me esquecendo. Por favor, levem para suas ca-
sas, para suas escolas, para suas cidades o início da minha 
história, o livro Aventuras e desventuras de Gali-Leu, o gato, 
de autoria de Paulo Becker e ilustrações da também gatís-
sima Maria Gorete Bittencourt, que está à disposição de to-
dos na Feira do Livro. Com ele, nós teremos um belíssimo 
diálogo, passaremos a nos conhecer mais, garotos e garotas, 
professores, escritores, artistas, gatos e gatas. Tenham todos 
um belíssimo debate.
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Luís Augusto Fischer
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[ Júlio Diniz ]
Luís Augusto Fischer é professor da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Pesquisador da origem de palavras, é um 
estudioso de expressões curiosas do Rio Grande do Sul e tem dois 
livros muito interessantes: o Dicionário portoalegrês e O batiê. É 
autor também de Rua desconhecida, Edifício ao lado da sombra 
e Contra o esquecimento. Fischer nasceu em 1958, reside em Por-
to Alegre, é Doutor em Letras, professor de Literatura Brasileira 
no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e leciona na graduação e também na pós-graduação. Além 
disso, prestou uma contribuição muito importante na Secretaria 
Municipal de Cultura de Porto Alegre no período de 1993 a 1996 
e presidiu a Associação Gaúcha de Escritores. É colunista do jor-
nal gaúcho ABC Domingo e escreve também no jornal Zero Hora 
e no Suplemento Folha Sim da Folha de São Paulo. 

[ Luís Augusto Fischer ]

Agradeço muito o convite para minha participação. É a pri-
meira vez que acompanho uma Jornada do começo ao fim. O 
tema aqui é essa relação entre literatura cinema e televisão. Eu, 
naturalmente, vou abordar a questão do ângulo de quem fica em 
torno da literatura. Não imagino que eu vá apresentar nada de 
muito novo aqui, mas vou alinhar uns três ou quatro raciocínios, 
um pouco para dizer o que eu consigo pensar sobre o assunto e, 
talvez, outro pouco para provocar os amigos da mesa.

O primeiro ponto é o seguinte: nós que somos professores 
de língua portuguesa, de literatura, enfim, que somos profes-
sores de história ou outras disciplinas, temos negligenciado um 
pouco o papel que deveríamos assumir com mais ênfase, men-
cionado aqui, se não me engano, pelo frei Betto. É justamente 
o papel de auxiliar os nossos alunos na decifração, na interpre-
tação dessas outras linguagens, especialmente das linguagens 
audiovisuais, que são tão próximas do nosso mundo, mas do 
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mundo de nossos alunos especialmente. Tenho a impressão de 
que a gente ainda lida na escola de maneira um pouco tímida 
com relação a isso. Acho que ganharíamos muito, e os nossos 
alunos certamente, em aprender um pouco mais sobre essas 
linguagens de maneira ordenada. Com um pouco de brincadei-
ra, dá para dizer o seguinte: em regra, nas escolas da vida real, 
os professores de português e literatura são, talvez, o último es-
paço por meio do qual os alunos podem ter um contato mais ou 
menos sistemático com o mundo cultural e o mundo das artes. 

Em muitas escolas – eu estimo que na maioria delas – não 
há cursos sistemáticos de música nem de teatro. Ensaia-se com 
os alunos para fazer teatro, ensina-se um pouco de música, ou 
discutem-se as letras das canções, mas deveríamos assumir tal-
vez esse compromisso de maneira mais explícita, especialmente 
no que se refere a essa “coisa” da televisão e do cinema. Por 
exemplo, algumas coisas que me ocorrem apontam em torno 
disso. Lidamos muito com o livro, que é uma tecnologia bastan-
te antiga, ao passo que o cinema e a televisão são tecnologias 
bem recentes. A relação entre essas duas tecnologias, esses dois 
formatos, é tensa e tem produzido vantagens e naturalmente 
riscos para os dois lados. Há uma tensão que, às vezes, acres-
centa para um lado e para outro, como a gente pode ver, talvez, 
em alguns casos recentes, que em seguida vou mencionar.

Um segundo aspecto que vale a pena mencionar é que a li-
teratura é uma arte muito antiga, ao passo que o cinema é uma 
arte muito recente. A literatura maneja um patrimônio vastís-
simo, muito sólido, multifacetado; já o cinema é uma arte me-
ramente centenária, por assim dizer. Essa diferença de idade, 
pelo menos a nosso favor, digamos, a favor do professor de lite-
ratura, nos permite, por exemplo, fazer vôos muito longos, de 
larguíssimo espectro, quando contamos qualquer coisa, quando 
indicamos um livro. Já, quando falamos de cinema, quase sem-
pre pensamos, mesmo que seja de cunho histórico, como uma 
coisa dos últimos cinqüenta ou sessenta anos, desde que se con-
solidou como indústria e como veículo. Então, esse é um outro 
aspecto a considerar. Dentro dessa distinção, dessas duas artes, 
a literatura e o cinema, há uma disjunção que, salvo engano, foi 
apresentada pela primeira vez por MacLuhan naquele debate 
sobre as “artes frias” e as “artes quentes”, que eu imagino que 
todo mundo conhece, mas que não custa lembrar.
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A literatura é claramente uma arte fria, é uma arte feita 
por um indivíduo e fruída por um indivíduo; então, o que fa-
zemos em eventos como a Jornada é tentar “esquentar” um 
pouco essa arte. Sempre nossa relação com o livro é uma re-
lação pessoal, intransferível, que só acontece nessa dimensão 
individual. Conseguimos compartilhar as nossas impressões 
sobre a leitura de maneira muito precária, muito provisória, 
que nunca reproduz, no fundo, a sensação forte que a gente 
pode ter durante a leitura em si. Isso é, então, o mundo da 
literatura, que é uma arte fria. 

Por sua vez, o mundo do cinema, como o mundo da mú-
sica em geral, especialmente da música popular, é um mundo 
de arte quente, quer dizer, é um mundo em que a concepção é 
coletiva, a produção é coletiva e a fruição é coletiva. Por que 
é importante lembrar isso? Entre outros motivos, porque os 
nossos alunos, especialmente os mais jovens, quando acostu-
mados a um ritmo mais ou menos frenético como costuma ser 
a adolescência, a meninice, têm alguma dificuldade em lidar 
com a solidão da leitura, e esse é um fator que devemos levar 
em conta para pensar no modo como eles podem lidar com essa 
diferença entre a literatura e as outras artes.

Um outro ponto ainda – talvez seja uma coisa mais ou 
menos preconceituosa de quem é letrado –, provavelmente, é 
que a literatura tem uma capacidade superior de “individuar” 
as pessoas. Não sei se esse verbo é razoável, mas quero dizer 
que há uma questão de ritmo na maneira de como lidamos com 
a literatura, que é diferente da maneira como lidamos com o ci-
nema e com a narrativa de televisão. Há o fluxo da história que 
é contada e há o nosso ritmo individual, que depende, enfim, 
da nossa percepção, do nosso background. O ritmo também é 
decisivo para se pensar. Imagino que todos vocês aqui, profes-
sores, já tenham feito esse exercício alguma vez, talvez até com 
alunos, de cotejar a versão literária com a versão filmada ou te-
levisada de uma mesma história. Quase sempre esse fator en-
tra em conta, quer dizer: o modo como vamos nos apropriando  
de uma história, da seqüência da história, dos episódios, enfim, 
das revelações ao ler, é bem diferente do modo como isso acon-
tece numa narrativa filmada ou televisada. 

Um penúltimo ponto desta pequena exposição é o seguin-
te: é absolutamente inescapável o fato de que, hoje, dada a 
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superpresença do cinema, da televisão e dessas outras mídias, 
como a internet etc., a literatura não é mais a mesma. Há um 
famoso raciocínio do Teodoro Adorno, filósofo crítico de arte 
– que, por sinal, estaria fazendo cem anos neste ano –, de que 
a audição, a fruição das músicas, depois do advento da grava-
ção, mudou completamente. Uma atenção era de quem ouvia 
um concerto numa oportunidade única, irrepetível; outra é a 
atenção de quem assiste a um concerto de música sabendo que 
poderá ouvi-la em seguida em casa, em condições talvez mais 
confortáveis e com reprodução de som talvez até mais perfeita. 
O mesmo podemos dizer da literatura.

 A literatura perdeu a relativa inocência em que vivia até o 
final do século XIX, porque, depois do cinema, certas tarefas nar-
rativas são mais bem cumpridas pelo cinema e, em seguida, pela 
televisão, do que pela literatura. Isso não é mérito nem deméri-
to, necessariamente, de uma parte ou de outra, mas certamen-
te demarca uma novidade. Hoje em dia, é possível detectar até 
estilisticamente que alguns escritores se valem de recursos que 
são claramente derivados do ritmo de narração do cinema e da 
televisão. Há até casos bem-sucedidos, ao meu juízo, de alguns 
escritores muito contemporâneos nossos, que estão tentando 
usar na literatura escrita alguns elementos impactantes que a 
narrativa de cinema e de televisão tem usado. Para não ir muito 
longe, vamos citar Marcelino Freire, que está aqui entre nós.

Nesses últimos tempos, dez, oito ou dez anos, a gente tem 
vivido experiências de governos, em nível estadual, e agora, em 
nível nacional, dispostos a repensar o país. Eu digo isso um 
pouco autocriticamente, em razão de uma certa proximidade 
que eu já tive com alguns governos aqui no Rio Grande do Sul. 
Não conseguimos, ainda, inventar ou formular nada de muito 
novo no campo da televisão, ou no cinema, e especialmente no 
caso das televisões públicas, que pudesse ser uma espécie de 
sinal de diferença em relação à média de aproveitamento que 
a televisão tem feito da literatura. 

Para dar um exemplo trivial, participei já de umas oito-
centas reuniões muito bem intencionadas para pensar um pro-
grama de livros inter-repúblicas, que discutisse livros, apresen-
tasse livros, opiniões e tal. Em geral, o pessoal que trabalha em 
televisão, do não entendo tecnicamente, diz: “Não dá para fazer 
isso. Não pode fazer programas de estúdio. Tem que ser uma 
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coisa muito bem bolada, tem que ter uma superprodução.” O re-
sultado  é que não sai nenhum programa. Quer dizer, eu tenho 
a impressão de que deveríamos começar, ainda que fosse preca-
riamente, a ter programas de divulgação de livros, de conversas 
sobre livros, de maneira mais franca. Talvez isso fosse um bom 
caminho para alterar, enfim, a relação das pessoas com menos 
proximidade do mundo das letras impressas com o livro.

Finalmente, eu queria lembrar só um sujeito, um escritor 
brasileiro de muito valor, de muito interesse até hoje. Quan-
do eu estava me preparando para falar aqui em Passo Fundo, 
no curso ministrado e nessa seção agora, lembrei muito uma 
observação que o Nelson Rodrigues faz em várias crônicas a 
respeito do impacto que ele teve ao assistir, se não me enga-
no Terra em transe, ou Deus ou diabo, não me lembro direito, 
enfim, um filme do Glauber Rocha. Usando aquela linguagem 
um pouco apelativa que era própria dele, disse que o filme era 
uma espécie de “vômito triunfal” que o autor fazia sobre a 
platéia. Era um filme muito impactante, muito complicado e 
ninguém sabia como reagir diante dele, mas era um vômito 
triunfal. E aí ele completava dizendo: “É uma espécie de vômi-
to tão necessário e tão forte quanto o Euclides da Cunha tinha 
feito com Os sertões lá no começo do século passado.”

Um pouco é isso que eu penso que a gente pode talvez ela-
borar em torno dessa relação de literatura, cinema e televisão, 
especialmente pensando na literatura de narração, naturalmen-
te. Temos tido exemplos altos nos últimos tempos, nos últimos 
anos – para usar a expressão deselegante – de “vômitos triun-
fais” necessários de literatura, de matriz literária, no cinema e 
na televisão, que tem sido benéficos para o Brasil todo. Eu estou 
pensando, como vocês, certamente, em talvez três casos, que 
menciono como homenagem ao pessoal aqui da mesa: no livro e 
no filme Cidade de Deus, que representa um momento forte de 
reflexão do Brasil sobre si mesmo; Carandiru, cujo autor está 
aqui entre nós, e também, para homenagear o Jorge, num apro-
veitamento televisivo, numa espécie de subproduto disso, uma 
série que agora volta, que é Cidade dos homens. São momentos 
em que, com toda a radicalidade que a literatura narrativa, a 
literatura de depoimento, o cinema e televisão têm ou podem 
ter, estamos conseguindo meditar sobre o país em que nos cabe 
viver e com o qual temos de lidar de alguma maneira. 
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Adriana Falcão
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[ Deonísio da Silva ]
Adriana nasceu no Rio de Janeiro. Seu primeiro livro vol-

tado para o público infantil, Mania de explicação, teve duas 
indicações para o prêmio Jabuti de 2001 e recebeu o prêmio 
Ofelia Fonte, o melhor para crianças 2001, da Fundação Nacio-
nal do Livro Infantil e Juvenil. Em 2002 publicou Luna clara, 
Apolo 11, seu primeiro romance juvenil. Seu romance A má-
quina foi levado aos palcos por João Falcão, fugindo um pouco 
do script, numa montagem absolutamente deslumbrante. Na 
televisão colaborou em vários episódios de Comédia da vida 
privada e Brasil legal, pela Rede Globo, e, até hoje, colabora 
com uma série que tem um espaço imenso na mídia e no ima-
ginário nacional, A grande família. Adaptou, juntamente com 
Guel Arraes, Auto da compadecida, de Ariano Suassuna, para 
a televisão, posteriormente levado com muito sucesso ao cine-
ma. O livro Doido da garrafa, publicado em 2003 pela Planeta, 
reúne contos publicados na Veja, Rio, a Vejinha, como nós cha-
mamos, no período de 2001 e 2003. 

[ Adriana Falcão ]

Eu nunca tinha vindo à Jornada, mas estou impressio-
nada com o que está acontecendo aqui, pois nunca falei para 
tanta gente na minha vida. Acho que, nem somando as pessoas 
com que eu falei individualmente desde que eu nasci, dá esse 
número de pessoas que está me ouvindo agora. Vou falar um 
pouco das minhas experiências e inexperiências sobre o tema, 
porque não sou uma estudiosa; sou uma pessoa que faz ou não 
faz algumas coisas. Vou começar falando do tema da inclusão, 
porque eu estou me sentindo completamente excluída aqui, já 
que ontem houve uma mesa das mulheres e eu não estava nela. 
Hoje, estou nesta mesa e, como não me considero roteirista, 
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sou uma pessoa mais de literatura, fico meio pensando: “O que 
é que eu estou fazendo aqui?” 

Sobre o tema deste debate “A transposição da literatura 
para o cinema e para a televisão”, posso falar que transito pela 
literatura e pela televisão, que são duas linguagens completa-
mente diferentes com que eu adoro trabalhar. Mas exatamen-
te a transposição de uma linguagem para outra que é o X da 
questão na prática, na hora de ser feito. Disso eu não tenho 
experiência, até porque não tenho competência, não tenho ta-
lento ou não nasci para isso, uma coisa que o Jorge Furtado e o 
Guel Arraes fazem muito bem. Minha colaboração é importan-
te para se entender as etapas que levam a essa transposição. 
Então vou citar o Auto da compadecida, no qual eu colaborei, 
a peça do Ariano a partir da qual Guel resolveu fazer uma 
minissérie para a televisão, que depois virou um filme. Mas o 
pensamento da transposição da peça, do que era literatura e 
do que era teatro, para o que seria minissérie e cinema foi todo 
do Guel.

Existe um meio do caminho entre a literatura ou, no caso 
de um roteiro original, entre a idéia e o roteiro pronto, que se 
chama “escaleta”. A escaleta é cena por cena, o que vai aconte-
cer; é exatamente aí que está o pensamento do roteirista, onde 
ele prescinde da palavra, onde vai transformar aquilo em ima-
gem. Na minha visão é aí que está o mérito da transposição. O 
que eu fiz no Auto da compadecida foi, depois da escaleta pron-
ta e do filme pensado na cabeça do Guel, escrever as cenas jun-
to com ele, os diálogos. Para isso, me valeu muito o fato de ter 
morado em Pernambuco muitos anos e de conhecer bastante a 
prosódia de lá e aqueles personagens maravilhosos. Na verda-
de, o que eu fiz foi uma colaboração, não adaptei exatamente o 
Auto da compadecida.

Uma outra experiência que tenho com a transposição, 
muito próxima de mim, é do meu livro A máquina, adaptado 
para o teatro por João Falcão. As pessoas, quando liam o livro, 
que é muita palavra e que tem uma literatura muito densa, me 
perguntavam como é que tanta palavra, tanta literatura, um 

“vômito de literatura”, como Fischer falou, iria virar peça de 
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teatro. E virou, como ele falou, uma montagem surpreendente, 
porque tinha a palavra que eu escrevi, tinha literatura e tinha 
um pensamento teatral, que é exatamente sobre o que eu estou 
falando. Eu não consigo pensar em teatro, em cinema, eu não 
sou essa pessoa. Mesmo em A grande família eu trabalho as-
sim, com uma equipe; eu recebo uma escaleta, que as pessoas  
mais ligadas a roteiro fazem. Acho que a técnica do cinema 
precisa contar isso para o público, deduzir a coisa; podemos 
fazer uma elipse e chegar aqui sem ser repetitivo.

A imagem não é meu metiê, eu sou muito mais ligada 
à literatura. E aí posso dizer que tive a sorte de ter um livro 
adaptado, não para cinema, não para a televisão, mas para tea-
tro, A máquina, de uma maneira muito bacana e por uma pes-
soa que tem essa competência. Eu tenho a sorte de trabalhar 
com pessoas que têm essa competência e com quem eu cola-
boro, como o Jorge Furtado, o Guel Arraes, o João Falcão. Em 
todos esses programas de televisão, desde Comédia da vida 
privada, eu me vejo como simples colaboradora dessa equipe 
que realmente faz a transposição da literatura para o cinema 
e para a televisão. Sou uma colaboradora e uma apaixonada 
pela palavra. 
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Jorge Furtado
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[ Deonísio da Silva ]
O nome de Jorge Furtado está associado a adaptações 

de vários autores brasileiros. Ele transpôs para imagem como 
roteirista, como diretor, como monitor, como coordenador. É 
professor também, palestrante, jurado, e tem atuação em inú-
meros trabalhos que conciliam sucesso de crítica e de público, 
o que é muito raro no Brasil.  Dentre os seus trabalhos mais 
conhecidos estão os filmes Ilha das Flores, O amor nos anos 90, 
A coisa mais importante da vida, Memória, Esta não é a sua 
vida, Veja bem. Adaptou 12 clássicos brasileiros, entre eles, O 
alienista, O mambembe, O coronel e o lobisomem, de José Cân-
dido de Carvalho, O velho e o prisioneiro, O homem que falava 
javanês, de Lima Barreto, Suburbano coração e Memórias de 
um sargento de milícias. Recebeu o prêmio de melhor ficção de 
televisão em Chicago, em 1996, e é roteirista, com Giba de Assis 
Brasil, da esplêndida minissérie Agosto, baseada no romance 
de Rubem Fonseca. É roteirista também com Carlos Gerbasi, 
na minissérie Memorial de Maria Moura, baseada no romance 
de Rachel de Queiroz, na TV Globo, em 1993; roteirista e dire-
tor da série Comédia da vida privada, da TV Globo, em 1995; 
roteirista do quadro “A vida ao vivo”, apresentado por Pedro 
Cardoso e Luiz Fernando Guimarães no programa Fantástico 
da TV Globo, em 1997; desde 97, roteirista com Carlos Ger-
base e Giba Brasil e diretor da mini-série Luna caliente da TV 
Globo, em 1999. Luna caliente é um romance muito bonito do 
Gardineli, escritor argentino, muito perseguido pela ditadura 
militar argentina e publicado no Brasil pela LPM. Roteirista 
e diretor, com Guel Arraes, da minissérie Invenção do Brasil, 
na TV Globo, em 1999, e atualmente dirige a novela Mulheres 
apaixonadas da rede Globo. Fez diversos trabalhos em publici-
dade, tendo recebido vários prêmios nessa área, e realizou im-
portantes mostras. Então, sem delongas, vamos dar a palavra 
a Jorge Furtado. 
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[ Jorge Furtado ]

É um enorme prazer estar aqui, junto a esse impressio-
nante público. O tema do nosso encontro de hoje é “A transpo-
sição de literatura para a linguagem audiovisual”. Vou comen-
tar o assunto sob dois pontos de vista: técnico, ou estético, e 
ético. Quanto aos aspectos técnicos, há muita diferença entre 
a linguagem escrita e a linguagem audiovisual, das quais vou 
citar três.

A primeira, e mais evidente, é que na linguagem audiovi-
sual a informação deve ser visível ou audível. Isso parece uma 
obviedade, mas quem já tentou fazer um roteiro sabe como é 
difícil evitar a tentação de escrever. “João acorda e lembra de 
Maria”, isso é muito fácil de escrever e muito difícil de filmar. 
Palavras como “pensa”, “lembra”, “esquece”, “sente”, “quer” 
ou “percebe”, presentes em qualquer romance, são proibidas 
para o roteirista, que só pode escrever o que é visível. A litera-
tura, que, a todo momento, nos remete ao fluxo de consciência 
dos personagens, pode utilizar todas essas palavras, mas não 
necessariamente precisa utilizar essas palavras, o que leva a 
que alguns textos sejam muito mais facilmente adaptáveis do 
que outros.

A segunda diferença, e que também diz respeito à natureza 
das linguagens, pode ser analisada a partir de uma afirmação 
de Umberto Eco: “Toda a narrativa se apóia parasiticamente no 
conhecimento prévio que o leitor tem da realidade.” A metamor-
fose de Franz Kafka começa com a seguinte frase: “Ao despertar, 
após uma noite de sonhos agitados, Gregor [...] encontrou-se em 
sua própria cama transformado num inseto gigantesco.” Essa 
frase diz tudo o que é preciso saber para que a história comece. 
Cada um de nós leitores imaginou sua própria cena, o escritor 
nos informa apenas aquilo que julga ser necessário; o leitor ima-
gina todo o resto. Já os cineastas e os roteiristas precisam fazer 
grande parte do trabalho do leitor: Qual a cor do inseto? É uma 
cama de madeira ou de metal? Qual a cor das paredes do quarto? 
Como é a luz do quarto? Há uma janela? A luz entra pela janela? 
Através da persiana ou através das cortinas? Como é o piso des-
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se quarto? De madeira ou está coberto por um tapete? A cama 
tem lençóis? Há outros móveis no quarto? Mesmo que muitas 
dessas perguntas sejam respondidas na seqüência do livro, o ci-
neasta precisa imediatamente tomar todas essas decisões adia-
das pelo autor. 

A ordem em que as informações são liberadas no cinema e 
na literatura são inteiramente diferentes. Lembro de um trecho 
do livro de Dashiel Hammet, o mais filmável dos romancistas, 
em que Sam Spade descreve sua entrada numa casa. Ele diz: 

“Duas mulheres estavam numa sala, as duas estavam nuas, em-
bora apenas uma estivesse morta.” A frase nos surpreende pela 
avalanche de informações: ele, primeiro, nos informa as duas 
mulheres na sala; depois, que as duas estão nuas; em terceiro 
lugar, que uma delas está morta. A adaptação dessa cena para 
o cinema, quase que inevitavelmente, perde o caráter surpreen-
dente dessa escolha ao revelar simultaneamente a existência 
das duas mulheres, o fato de estarem nuas e o fato de uma delas 
estar morta. Lendo, cada leitor cria suas próprias imagens sem 
custos de produção e limites de realidade. É natural que se de-
cepcione quando vê, então, as imagens criadas pelo cineasta e 
diga que gostou mais do livro.

O terceiro aspecto técnico a ser considerado é que o cine-
ma, como a música, é uma forma de expressão em que o tempo 
de apreensão das informações é definido exclusivamente pelo 
autor. Cada um de nós lê o mesmo livro num tempo; cada um 
de nós passa o tempo que quiser observando um quadro; mes-
mo no teatro o ator pode esperar que o público pare de rir de 
uma piada para dar seqüência ao texto, um filme de uma hora 
e 32 minutos é visto por qualquer espectador em uma hora e 
32 minutos.

O cinema não é só literatura; mistura fotografia, teatro, 
música, dança, pintura e, também, literatura e criou a sua pró-
pria linguagem, que está constantemente em transformação 
como qualquer linguagem. Muitos outros elementos não pre-
sentes na literatura são também utilizados pela linguagem do 
cinema, como os movimentos de câmera, enquadramentos, a 
música. Cabe ao roteirista agregar esses elementos ao filme 
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de modo a ser fiel ou não ao espírito do texto. É preciso dizer 
também que a linguagem audiovisual, tendo como base a li-
teratura ou não, tem dado nesses séculos de existência uma 
enorme contribuição ao acervo do conhecimento humano. Eu 
não precisaria aqui lembrar como o cinema e também a tele-
visão contribuíram para compartilhar as diferentes visões de 
mundo em diferentes épocas e países – vários livros sagrados, 
como a Bíblia e o Alcorão – para o perigo de criar imagens. 
Mas qualquer raciocínio no sentido de uma contra-revolução 
da imagem acaba em extremo, como a implosão das estátuas 
de Buda no Afeganistão.

As relações entre o cinema e a literatura são antigas e 
nem sempre amistosas. Antes da invenção do direito autoral, 
em 1910, os cineastas simplesmente roubavam as histórias dos 
livros. Em 1911, Gabriele d’Annunzio vendeu toda a sua obra 
já escrita e futura para uma empresa cinematográfica italia-
na. A Bíblia é o livro campeão de adaptações, com incontáveis 
filmagens; o segundo lugar é de Sir Arthur Conan Doyle, com 
mais de duzentas versões de Sherlock Holmes; em terceiro lu-
gar aparece o Drácula, de Bram Stoker. Essa é uma platéia 
de professores e leitores, mas duvido que qualquer um de vo-
cês já tenha ouvido falar em Humphrey Cobb ou em Cornell 
Wool rich. Cobb foi combatente da Primeira Guerra Mundial e 
escreveu um único livro, Best of glori, publicado em 1934. Mor-
reu dez anos depois sem conhecer a grande adaptação de sua 
história por Stanley Kubrick no filme Glória feita de sangue, 
em 1957. No começo dos anos 50, um obscuro autor chamado 
Cornell Woolrich publicou uma revista barata de contos poli-
ciais, uma história intitulada Tinha que ser assassinato. Em 
1954, o conto de Wool rich tornar-se-ia um dos maiores clássi-
cos da história do cinema, adaptado por Alfred Hitchcock, com 
o título Janela indiscreta. Isso não me faz concordar com a 
divertida afirmação de Hitchcock de que livros ruins é que dão 
bons filmes. Dashiel Hammet, James Cain, eram grandes es-
critores e seus livros deram ótimos filmes. Shakespeare, para 
citar o maior dos autores, já foi transformado em, pelo menos,  
três grandes filmes: Ran (baseados em Rei Lear) e Trono man-
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chado de sangue (baseado em Macbeth), duas adaptações de 
Akira Kurosawa, além do Hamlet de Laurence Oliver. Mas é 
certo que a boa literatura não necessariamente dá bons filmes. 
William Falkner, além de nunca ter virado um bom filme, tra-
balhou em Holywood como roteirista e foi um roteirista medí-
ocre. Dostoievsky, Cervantes, Proust, Machado de Assis ou Eça 
de Queirós ainda não entraram na história do cinema.

A literatura é uma forma de expressão muitíssimo mais 
complexa que o cinema, não só pelo seu acesso fácil ao incons-
ciente alheio, mas também porque começou quatro ou cinco 
mil anos antes. Se achamos que Cidadão Kane é um clássico, 
por ter tido o seu valor posto à prova do tempo, o que dizer de 
Homero, Aristóteles, Montaigne, Shakespeare e Cervantes? O 
cinema sempre aprendeu com a literatura e eu, é claro, não 
fui o único a buscar na literatura a chave para compreensão 
dos procedimentos narrativos do cinema. Eisenstein foi fundo 
sobre o tema em seu livro A forma do filme. Diz Eisenstein: 

“Deixemos Dickens e toda a plêiade de antepassados que re-
montam inclusive aos gregos e a Shakespeare nos lembrarem 
mais uma vez que ambos Griffith nosso cinema, provam que 
nossas origens não são apenas as de Edson e seus companhei-
ros inventores, mas se baseiam num enorme passado cultural.” 
Cada parte desse passado em seu momento da história mundial 
impulsionou a grande arte da cinematografia. Que este passa-
do seja uma reprovação às pessoas inconscientes que trataram 
com arrogância a literatura, que contribuiu tanto para esta 
arte, aparentemente sem precedentes. E é em primeiro lugar e 
o mais importante, a arte de observar, não apenas de ver, mas 
de observar. É disso que se trata tanto o cinema quanto a lite-
ratura: a arte de observar, observar a vida e traduzi-la em obra. 
Seguindo o conselho de Straviski: “Arte requer comunhão”.

Para falar sobre os aspectos éticos entre o cinema e a lite-
ratura, começo lembrando uma frase de Thomas Edson, um dos 
pioneiros da história do cinema. Ele disse, quando estavam in-
ventando o primeiro cinematógrafo: “Estou trabalhando numa 
invenção extraordinária e em pouco tempo as crianças não pre-
cisarão ler nenhum livro.” Esse encontro em Passo Fundo e a 
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Jornadinha são uma prova de que a profecia de Edson, felizmen-
te, não se cumpriu. Mas é certo que a necessidade de ouvir e de 
contar histórias, que até o século XIX era suprida pela literatu-
ra e, para a maioria analfabeta, pelo teatro, foi substituída, em 
grande parte, pelo cinema e, depois, pela televisão. Quem tem 
filhos sabe da dificuldade de convencê-los a enfrentar a longa e 
solitária leitura de um romance. Mas quem ama realmente seus 
filhos e já sentiu, pelo menos uma vez, o prazer da leitura não 
desiste de tentar e quase sempre tem sucesso.

O cinema aprofundou uma transformação chamada por 
Daniel Boorstin de “a revolução gráfica”, que começou nos Es-
tados Unidos no século XIX. Graças às novas tecnologias em 
impressão de fotos, os jornais foram inundados de imagens. Al-
guns críticos começaram a se queixar de excesso de ilustrações 
da imprensa. O cinema surgido no final do século XIX, desenvol-
vido no início do século XX, elevou os efeitos dessa revolução ao 
cubo. Na opinião de Boorstin, o que essa “enchente” de imagem 
tem de mais preocupante é que possa incentivar apenas o pen-
samento imagético, o “pensar em termos de uma imitação ou de 
representação artificial da forma externa de qualquer objeto, so-
bretudo de uma pessoa”. Esse pensamento nasce à custa do pen-
samento ideal, de pensar em termos de alguma idéia ou valor ao 
qual se possa aspirar. O ideal nos direciona para algo acima e 
além, para algo cuja utilidade não é aparente de pronto.

Para Busch a revolução gráfica foi também uma revolu-
ção moral, porque substituía a aspiração pela gratificação. New 
Postman acrescenta uma observação a isso: o texto impresso 
exige raciocínio; empregar a palavra escrita significa seguir 
uma linha de pensamento que exige um poder considerável de 
classificação, de inferência, de argumentação. Uma socieda de 
baseada sobretudo no texto escrito seria aquela em que a lógi-
ca, a ordem e o contexto predominam; numa sociedade basea da 
em imagens, por outro lado, lógica e contexto perdem terreno 
para a gratificação imediata.

A revolução da imagem transformou nossa maneira de 
pensar. Não seria o caso de afirmar, como Godard, que o cine-
ma foi um erro, mas é fundamental reconhecer que ele supre 
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parcialmente nossas necessidades de compartilhar histórias 
e ocupa um espaço antes preenchido pela literatura. É im-
portante lembrar, a favor da transposição da literatura para 
o cinema ou televisão, que todas as obras adaptadas têm sua 
vendagem enormemente ampliada. Eu não sei se as pessoas 
lêem os livros, mas elas compram os livros, o que é bom. Cer-
tamente, algumas lêem os livros. O simples fato de incentivar 
a leitura justifica, na minha opinião, que se façam adaptações, 
tanto para o cinema como para a televisão.

Já que o tema da Jornada é inclusão, é preciso lembrar 
que somos o país de maior concentração de renda do mundo, 
o campeão planetário da desigualdade. Se temos sem-terra, 
sem-teto e sem-emprego, temos também milhões de sem-livro 
e sem-cinema. A televisão, presente em quase todas as casas 
brasileiras, assume, assim, um papel fundamental de difusão 
cultural. É pena que seja tão raramente utilizada com qualida-
de. Os milhões de brasileiros sem-livros e sem-cinema merecem, 
pelo menos, uma televisão melhor. Como afirma Jean-Claude 
Bernardet, é fundamental entender a dramaturgia como um 
laboratório social, porque é através dela que pesquisaremos e 
aprofundaremos as nossas relações sociais. É na sua produção 
cultural que o povo se reconhece e, reconhecendo-se, pode se 
transformar. Para terminar, eu quero lembrar, mais uma vez, 
principalmente aos pais presentes, que as narrativas audiovi-
suais, por melhores que sejam, não substituem a importância e 
o prazer da leitura. Só a leitura produz escritores e só a leitura 
produz bons cineastas, porque o cinema e a televisão criam 
imagens, mas leitura cria imaginação.
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Drauzio Varella
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[ Júlio Diniz ]
Drauzio nasceu em São Paulo em 1943; é médico cancero-

logista, formado em 67 pela Faculdade de Medicina da USP. No 
início dos anos 70, trabalhou na área de moléstias infecciosas 
no Hospital do Câncer e, de 1990 a 1992, no serviço do câncer 
do Hospital Ipirange, na época pertencente ao Inamps. Foi um 
dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil, tendo partici-
pado de conferências internacionais e visitado serviços espe-
cializados no tratamento e prevenção dessa doença. Em 1986 
iniciou campanhas que visavam ao esclarecimento da popula-
ção sobre a prevenção a aids. Na Globo, participou das séries 
sobre o corpo humano, primeiros socorros e combate ao taba-
gismo. Em 1999, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a pre-
venção do vírus HIV junto à população carcerária na Casa de 
Detenção do Carandiru, onde, até sua desativação, trabalhou 
como médico voluntário. Supervisionou a edição da revista em 
quadrinhos O vira-lata, que chegou ao oitavo número como 
parte de um programa de prevenção à doença dentro da cadeia. 
Atualmente dirige no Rio Negro o projeto de bioprospecção de 
plantas brasileiras, com o intuito de obter extrato para testá-lo 
experimentalmente em células tumorais malígnas e bactérias 
resistentes ao antibió tico. O livro Estação Carandiru consti-
tui relato de sua experiência na casa de detenção. Com base 
nessa obra foi feito o filme, Carandiru, dirigido por Babenco. 
Também são obras suas Aids hoje, Macacos, Nas ruas do Brás, 
De braços para o alto, Florestas do rio Negro e Maré, vida na 
favela. 

[ Drauzio Varella ]

Vou falar sobre como vi a transposição do livro Estação 
Carandiru para o cinema, do ponto de vista prático. Eu come-
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cei a escrever o livro em 1996, e o trabalho que fiz na Casa de 
Detenção começou em 1989; portanto, o livro começou a ser es-
crito sete anos depois de eu ter iniciado o trabalho. E começou 
a ser escrito por causa de uma conversa de corredor.

A segunda-feira era o dia em que normalmente eu ia à 
Casa de Detenção, onde eu era o único médico da cadeia à tarde. 
E segunda-feira, nas cadeias, é o dia dos acertos. Eles chamam 
“segunda sem lei” porque é o dia em que aquele que não pagou 
vai ter que arcar com a responsabilidade de não ter feito o pa-
gamento. Então, havia um rapaz que fora esfaqueado, morreu 
nessa segunda-feira, e eu desci para atestar o óbito. A gente ti-
nha que fazer um atestado sumário, uma descrição sumária do 
corpo, para depois ir para o Instituto Médico Legal para provar 
que aquela pessoa morreu dentro da cadeia, não na rua. Era 
um rapaz muito esfaqueado, com facas de dimensões completa-
mente diferentes, algumas finas, outras enormes. Visivelmente, 
haviam sido muitos os agressores. Eu anotei as coisas, meio ra-
pidamente, e, quando saí, um outro saiu comigo daquela rodi-
nha. Engraçado essas mortes, porque a morte traz um silêncio, 
traz uma reflexão interna. Você vê um corpo caído no chão, as 
pessoas ficam em volta, não falam nada, ficam silenciosas, no 
máximo alguém dá uma interjeição: “Nossa!” “Que coisa!” É o 
máximo que se fala. É muito interessante. Pode haver trinta 
em volta, mas a morte impõe um silêncio na goela dos presen-
tes, especialmente quando é violenta. Então eu saí com esse 
rapaz andando no corredor e falei: “Mas quanta facada!” E ele 
disse: “É, cadeia é um lugar povoado de maldade.”

Eu fiquei com aquela frase na cabeça: “Cadeia é um lu-
gar povoado de maldade.” Nunca ninguém deu uma definição 
tão completa sobre o que é uma cadeia, nem Dostoievski, nem 
Tchecor, quando escreveu Ilha Sakhalin, nem Foucault. E um 
rapaz semi-analfabeto falou: “Cadeia é um lugar povoado de 
maldade.” Isso aqui tinha de ser contado para os outros de 
alguma forma. Eu vinha ouvindo histórias por sete anos, tinha 
acesso como médico. Se guardasse essas histórias para mim e 
amanhã contasse para um neto meu, ainda iria achar menti-
roso. Seria uma coisa legal escrever essas histórias. Pensei em 
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escrever uma coluna policial num jornal desses que se torce 
e sai sangue. Escrevo uma coluna policial num jornal assim, 
uma coisa bem popular mesmo, mas uma coluna policial escri-
ta por um médico, que já tem o viés do olhar que não é do preso, 
não é do jornalista.

Conversei com um amigo que é jornalista e ele disse: “Ah, 
isso certamente vai ter interesse.” E comecei a escrever essas 
histórias. Só que, ao escrevê-las, de cara, me deparei com dois 
problemas: o primeiro era não identificar as pessoas que ha-
viam me contado essas histórias, porque, se elas haviam con-
tado a história para o médico, como é que isso iria parar nas 
páginas de um jornal?; o segundo foi a dificuldade de intro-
duzir o leitor no universo da cadeia: como levar o leitor para 
dentro da cadeia? Se eu dizia “tal fato se passou no pavilhão 
9”, quem saberia o que era o Pavilhão 9?” Isso não daria certo 
dessa maneira. Teria de fazer uma descrição da cadeia, mas 
em toda a história teria de descrever a cadeia de novo. Então, 
fiquei perdido. Aí parei um tempo.

Então voltei e pensei: “Vou fazer, primeiro, o seguinte: 
uma descrição da cadeia. Depois que tiver feito essa descrição, 
vou ver como é que eu organizo as histórias que entram no 
meio dela.” E comecei a descrever pavilhão por pavilhão, a en-
trada da cadeia. Foi como se pegasse o leitor pela mão na ave-
nida Cruzeiro do Sul, que dá acesso à cadeia, e entrasse com 
ele, passando pelas portas, vendo os funcionários, encontrando 
os primeiros presos na entrada da Divinéia, que era o pátio 
central. Ao fazer essa descrição, eu percebi claramente que o 
que caracterizava a Casa de Dentenção eram sete pavilhões, 
que eram completamente diferentes uns dos outros. Porém, o 
que diferenciava um pavilhão do outro não era simplesmente a 
arquitetura, porque é muito próxima; o que diferenciava eram 
as pessoas que neles circulavam, eram os presos dos diferentes 
pavilhões. Aí achei que na própria descrição da cadeia eu con-
seguiria dar as características e as leis internas que regiam a 
cadeia, e era exatamente nisso que eu estava interessado.
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Então comecei a perceber que isso daria um livro e come-
cei a juntar essas histórias. Mas juntar como? Sobrava o se-
gundo problema: eu não poderia identificar as pessoas que ti-
nham me contado as histórias. Então comecei a misturar uma 
história com a outra. Para citar um exemplo prático, uma vez 
eu estava na enfermaria, no começo do meu estágio na Casa 
de Detenção, atendendo um doente, e o enfermeiro, que era 
preto também, saiu até o fundo da galeria, onde havia uma 
confusão. Como ele não voltava, perguntei: “O que aconteceu 
lá?” “O negócio está meio complicado ali para o lado dele. O 
pessoal está se queixando dele.” Eu saí da sala, virei à direita 
e corri na galeria até o fundo. Cheguei lá e havia um bolinho 
de pessoas. Eles estavam discutindo, dizendo que o enfermei-
ro não estava entregando os remédios direito, que ele estava 
fazendo remédio sumir, uma confusão meio pesada. Eu estava 
muito próximo; quando percebi do que se tratava, já não tinha 
mais como voltar para trás. Naquela época, era um pouco inex-
periente também e achava que resolvia tudo. Entrei no meio 
deles e disse: “Pára com isso. Não tem violência não. O que é 
isso?” E começou uma discussão meio pesada, não para o meu 
lado, mas para o lado do enfermeiro. De repente, veio um preso 
em cadeira de rodas, um negro magrinho, miúdo, e, quando 
ele chegou, o ambiente se desanuviou completamente. Houve 
um silêncio: “O que está acontecendo aqui?” “Nada, estamos 
resolvendo um problema aqui.” “Na frente do médico?” “Não, 
não, já está tudo certo, já era.”

Acabou a confusão e eu voltei. Eu fiquei muito impres-
sionado, pois sempre me interessei por homens que impõem 
respeito quando chegam. Meu pai era um homem desse tipo, 
entrava de um jeito tão sério que impunha respeito. E eu per-
guntei: “Que cara é esse que chega aí, de cadeira de rodas, no 
meio dessa malandragem toda e todo mundo cala a boca por-
que ele quer?” Então fui conversar com ele quando terminou 
tudo e, depois, voltei a conversar muitas vezes com ele. E a his-
tória dele é que, quando ele tinha seis anos e o pai estava preso, 
a mãe matou o amante e foi presa. Uma história normal, não 
é? Ele ficou na rua com seis anos de idade. Foi parar, na época, 
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no Juizado de Menores, mas fugiu, com seis anos... Aproveitou 
a fuga dos mais velhos e ficou na rua. Então, ele me contou 
todas as peripécias dele na rua, tudo o que lhe acontecera, a 
história inteira, muito longa, que, depois, eu quebrei em duas 
histórias para fazer o livro. E coloquei essas histórias em dois 
personagens modificando um deles: troquei idade, troquei cor, 
troquei tudo. Com isso, você não conseguia mais identificar 
quem havia contado a história.

A minha intenção, quando fiz o livro, foi fazer um pa-
norama geral da cadeia, com uma quantidade enorme de per-
sonagens. Contudo, precisava ser muita gente, porque, se eu 
contasse meia dúzia de histórias, essas não seriam representa-
tivas. A Casa de Detenção tinha sete mil e tanto presos. Con-
tando pequenas histórias, algumas pequenas, outras médias, 
outras grandes, eu achei que conseguiria dar um painel desses 
personagens todos e uma idéia representativa de como eram as 
pessoas que se encontravam num lugar como aquele. Depois 
do livro pronto, um estudante universitário fez um trabalho 
sobre o livro e contou 176 personagens, desde aqueles que fa-
laram uma frase só até os outros cuja história é contada com 
mais detalhes.

Quando o Babenco foi escrever o roteiro do filme junto 
com o Vitor Nava e o Fernando Bonaci, ele disse: “Olha, nós 
vamos fazer uma adaptação do filme. Eu tinha interesse em 
escrever esse roteiro com você, mas você é médico e não vai ter 
tempo de fazer o trabalho que é necessário.” Eu pensava que 
fazer o roteiro era pegar umas frases do livro, juntar, armar 
uma historinha e, em dois ou três dias, estava pronto. Eles 
levaram um ano para fazer esse roteiro, aliás, mais do que um 
ano, reunindo-se todos os dias, das 9 h da manhã às 4 h da 
tarde. Leram o livro 15 vezes. E aí foram escrevendo, montan-
do a história toda. Eu não participei realmente desse processo, 
mas perguntei: “Como você vai filmar uma coisa dessas, com 
esse número de personagens? Filme não pode ter tanta gente 
assim.” Ele disse: “Eu vou fazer o quê? Vou pegar essas histó-
rias e vou fundir, vou, às vezes, dividir para dois personagens 
a mesma história. E há personagens que serão cinco perso-
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nagens ao mesmo tempo, fundidos num só.” Na verdade, ele 
usou no filme exatamente o mesmo processo que eu usei no 
livro. Eu tentei resumir a população de sete mil a poucos 170 
e ele resumiu 170 a 10 ou 12 personagens mais importantes 
do filme. Ainda assim, o filme ficou cheio de personagens. E o 
resultado disso tudo qual foi?

Para mim, que escrevi o livro, o filme não é o livro, não 
tem nada a ver com o livro. As histórias estão contadas de um 
jeito completamente errado, não são fiéis ao livro de jeito ne-
nhum. Mas o filme é o livro, o espírito do filme. Eu acho que 
essa é a grande obra de arte: pegar um texto, um ambiente, e 
conseguir transformar isso numa outra linguagem e, mesmo, 
numa outra história, que conta, porém, a mesma história que 
você contou num outro meio.

Nisso há um grande mérito do Cláudio de Carvalho, que 
foi o diretor de arte da Carandiru, aliás, de muitos outros fil-
mes do Babenco, como Pixote, O beijo da mulher aranha. Fez 
várias direções de arte, e o Clóvis montou. Eles fizeram as ce-
nas todas das galerias, do pátio da cadeia, da própria cadeia. Na 
cadeia, quando entrou em processo de desativação, o Pavilhão 
2, que era o primeiro da cadeia, foi desativado e foi cedido para 
o filme. Porém, as cenas das celas não podiam ser feitas dentro 
delas porque eram pequenas e toda essa parafernália que se 
usa no cinema, como câmaras etc., não cabia dentro das celas. 
Então, nos estúdios da Vera Cruz, que ficam em São Bernardo, 
perto de São Paulo, eles construíram um cenário e montaram 
a cadeia outra vez ali: todas as galerias, as celas e tudo. Numa 
das pré-estréias do filme eu levei os funcionários do Carandiru 
para ver, gente com 20-30 anos da cadeia. Ninguém percebeu 
isso, ninguém percebeu que as cenas de interiores tinhsm sido 
feitas num cenário. Todos acharam que aquilo se passava den-
tro da própria cadeia. E é uma cadeia enorme. As celas têm 
características: mulher pelada na parede, altarzinho de Nossa 
Senhora Aparecida, time de futebol. É uma coisa muito com-
plicada montar exatamente isso num outro lugar que é o cená-
rio. Então, o filme, na verdade, captou não só a história, mas 
captou perfeitamente o ambiente da cadeia. Daqui a cinqüenta 
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anos, quando alguém quiser saber como era a maior cadeia do 
Brasil, pode assistir ao filme que vai ter um retrato fiel desse 
lugar. Então, acho que essa transposição de linguagem depen-
de muito das pessoas envolvidas, como o Jorge falou, porque a 
literatura cria imagens que são subjetivas, são lindas.

O Jaime Joyce, em o Retrato do artista quando jovem, 
tem uma imagem de um menino num colégio interno, que fica 
no centro de Dublin. Ele se aproxima da janela e diz: “A chuva 
estava caindo sobre a torre, sobre a igreja, sobre o colégio.” Eu 
levaria uma página para descrever essa chuva; ele escreveu 
com três pontos e o leitor monta a cidade na cabeça. Quando 
você vai filmar isso, tem de ter uma cidade real; não se pode 
ter essa cidade imaginária, que vai ter um aspecto diferente na 
cabeça de qualquer leitor. Por isso, muitas vezes, o leitor se im-
pressiona mal com o filme, julgando que o livro é melhor. Além 
disso, o leitor passa, às vezes, 15 dias lendo o livro e assiste ao 
filme em 1h e 32 min. Eu acho que a grande adaptação para o 
cinema é aquela que não conta a mesma história necessaria-
mente, mas aquela em que você se vê envolvido na história que 
foi contada no livro. Nesse sentido, penso que Hector Babenco 
teve um grande talento com Carandiru. 
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Chico Caruso
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[ Júlio Diniz ]
Chico Caruso, nascido em São Paulo, é, sem dúvida, uma 

das pessoas que têm o traço caricatural mais respeitado do 
Brasil, pois suas imagens são criadas com muita qualidade hu-
morística. Diariamente, há quase vinte anos, vem satirizando 
as situações mais relevantes desse país através de suas carica-
turas na primeira página de O Globo. Começou a trabalhar em 
67, na Folha da Tarde, de São Paulo, onde fazia a cada edição 
do jornal uma charge política, desenhos para o horóscopo, ilus-
tração para uma coluna e três desenhos para a parte de espor-
te. Em dezembro de 68, com o AI-5, acabou-se com a charge do 
jornal, reduzindo-se o seu trabalho em ilustrações. Ingressou 
no curso de Arquitetura da USP e de lá foi convidado, junto 
com Laerte, da Gazeta Mercantil. Trabalhou no  Opinião e no 
Movimento, que também marcou época. Naquela época dra-
mática em que Millôr, Jaguar, Ziraldo, o Henfil, já brilhavam 
no Pasquim, Chico Caruso teve contato com os artistas Luiz 
Trimano, Lifas Andreato e Tarso Loredano. Foi convidado por 
Helio de Almeida para trabalhar na Isto É após ter ganho o 
Salão de Word, em Piracicaba, em 1976. Irmão gêmeo do tam-
bém caricaturista Paulo Caruso, começou a ver seus desenhos 
publicados nos fins dos anos 60 na Folha da Tarde. Em 1976, 
aos 26 anos, ganhou o primeiro lugar no Salão de Humor de 
Piracicaba, um dos muitos prêmios que acumulou durante a 
carreira. Suas interpretações críticas também ilustram o no-
ticiário do Jornal Nacional da Rede Globo. Dentre suas obras 
encontra-se Era uma vez, FH, o livro que reúne setecentos de-
senhos coloridos e acompanhados de textos que ajudam o leitor 
a se localizar na história. 
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[ Chico Caruso ]

Vou cumprimentar a todos os presentes. À Tania eu trouxe 
uma mensagem do Millôr, que esteve aqui na primeira Jornada 
de Literatura, há 25 anos. Ele mandou um grande abraço e diz 
que faz questão de voltar daqui a 25 anos. Eu queria parabenizar 
vocês por essa biografia que nem eu tenho tão completa assim e 
dizer que é um prazer estar aqui e que nos sentimos, nessa Jorna-
da da inclusão, incluídos nesse roteiro. Nosso trabalho de carica-
tura em jornal e televisão busca incluir cada vez mais pessoas que 
tenham atração e desejo pela caricatura. Todo mundo, na verda-
de, é caricaturista; todo mundo repara naquele nariz, naquela 
voz, naquela orelha daquela pessoa que está aparecendo tanto na 
televisão, e nós somos as pessoas que executam esse desejo que 
todo mundo tem de caricaturar. A literatura não é a nossa praia 
fundamentalmente. Nós gostamos de ver desenhos e, desde ga-
rotos, o nosso negócio era história em quadrinhos e tal. Aí fomos, 
através dessa linguagem, descobrindo outras, quer dizer, meu ir-
mão, além de tudo, é músico, toca piano, violão, contrabaixo, ba-
teria. Ele desenha aqueles cenários, história em quadrinhos, e a 
gente faz tudo isso para não ler um livro, não é verdade?

Mas tem aquela história do Galeano que é o menor conto 
do mundo, que é sobre uma criança que nunca tinha visto o mar. 
Então o pai leva essa criança para ver o mar e, quando o estão 
olhando, ela cutuca o pai e fala: “Me ajuda ver, diz alguma coisa, 
me ajuda ver.” Essa é um pouco a nossa função. Nós estamos 
também ajudando os outros a verem a realidade política, a verem 
que da vida nada se leva e que é preciso um certo humor para, 
inclusive, superar as dificuldades. Quando conseguimos ver as 
coisas com humor, estamos um pouco alheios à situação. Se fo-
rem levadas as coisas muito a sério, acabamos nos desesperando, 
o que já tivemos a oportunidade de vivenciar ao longo da nossa 
história. De 68 para cá, é um alto e baixo emocional fantástico. 
Achamos que íamos mudar o mundo, mas depois percebemos 
que não conseguiríamos mudar nem o quarteirão, que não tinha 
saída. Depois, fomos nos acostumando a ter esperança e a achar 
que a saída estava ali, não aquela, mas outra. E é assim que a 
gente vai vivendo. Assim, eu acho que o papel do humorista nis-
so tudo é fundamental. 
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Paulo Caruso
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[ Deonísio da Silva ]
Paulo Caruso é um dos cartunistas mais expressivos da 

atualidade. Apesar da evolução da computação gráfica, ainda 
não deixou de fazer seus trabalhos no papel. Expressando bom 
humor, vive de brincar com a realidade política e social do país. 
De estilo boêmio também é músico, apresenta-se semanalmen-
te no piano no bar Piratininga, na vila Madalena, bairro paulis-
tano onde mora. No seu repertório não faltam sucessos da mú-
sica popular brasileira. É irmão gêmeo do também cartunista 
e músico Chico Caruso, com quem forma o conjunto Nacional, 
cujo trabalho recente é o CD E la nave vá doppo felini, que reú-
ne pérolas da história contemporânea com muita graça, como 

“A nau de Cabral”, “Procura, procurador, procura”,  “Droga 
nova república”, “500 anos de corrupção”, “Brasil, país do fu-
turo”, entre outras, interpretadas ao lado de Luis Fernando 
Veríssimo, Aruera no saxofone e Redi na percursão. 

[ Paulo Caruso ]

Eu tenho que agradecer a três pessoas, fundamentalmen-
te, por estar aqui hoje, como profissional e como artista. A pri-
meira delas é ao Chico Caruso, que me arrumou o primeiro 
emprego aos 17 anos. Como, às vezes, ele ficava gripado e eu ia 
substituí-lo, considero que o meu emprego foi o dele também. 
A segunda pessoa muito importante na minha carreira, e faço 
questão de render a ela um tributo, foi o Tarso de Castro, um 
ilustre passo-fundense, que me abriu as portas para o jornalis-
mo. Eu acho que, se podemos fazer uma comparação, a falta 
que faz o Tarso na imprensa nos dias de hoje é equivalente à 
da Elis Regina na música popular brasileira, que abriu cami-
nho para jovens autores e revelou tantos sucessos. O Tarso 
significou isso na minha carreira e de muitos outros; ele me 
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levou para a Folha de São Paulo, onde até recentemente eu 
trabalhava, abrindo-me espaço, me chamando para colaborar 
com o jornal nos inúmeros folhetins e edições de cultura que 
ele criou e, depois, na revista Careta, a primeira revista sema-
nal da Editora Três, que mais tarde se transformou na Isto É, 
onde estou até hoje. Eu acho que do muito que eu faço ainda 
hoje em dia se deve ao talento do Tarso de Castro, que foi, en-
tre outros, o criador do jornal Pasquim, o qual revelou para a 
gente essa importância do humor como linguagem. Se, por um 
lado, ajudava a manifestar a indignação contra a restrição que 
a gente sofria naquele momento, por outro, mostrou também 
para os patrões dos grandes jornais que o humor também é 
um fator importante e ajuda a vender jornal. Acho que o Tarso, 
mais do que ninguém, é um dos responsáveis da minha exis-
tência profissional.

E eu também queria agradecer à terceira pessoa mais im-
portante pela minha vinda, que é a Tania, essa maestrina que, 
como eu estava vendo ontem na entrevista, além de botar a 
grade de programação, ainda fica aqui regendo. Eu acho que 
você está na idade, Tania, de arrumar um irmão gêmeo para te 
ajudar nessa tarefa aí: de estar em dois lugares ao mesmo tem-
po. E queria agora, eu e o Chico, revelar a nossa questão fun-
damental de identidade. Nós não somos clones não. Nós somos 
pessoas completamente diferentes. Eu, por exemplo, trabalho 
num jornal e importante revista de São Paulo. Ele trabalha 
num jornal do Rio de Janeiro e numa revista de São Paulo. Eu, 
como na última vez que estive aqui, na 4ª Jornada de Litera-
tura, fiquei surpreso com o fato de receber a transcrição da 
Jornada anterior e, logo em seguida, duas semanas depois que 
eu estava em São Paulo, de receber a transcrição da minha 
palestra. Então, fiz questão de trazer um texto para divulga-
ção, como um dos componentes dessa Jornada, que fala sobre a 
crise da imprensa, do jornalismo brasileiro. Uma coisa que me 
deixa muito curioso é ver como, num país como o nosso, 180 
milhões de habitantes, a literatura vai bem e a imprensa vai 
mal. A crise na imprensa é tão grande, o desemprego atinge ta-
manha desproporção, que já se tem notícias de alguns patrões 
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que começam a ser demitidos. Então, eu fiz o texto falando 
dessa crise e falando da minha experiência profissional, que eu 
vou ler agora e que, depois, eu deixo como lembrança da mi-
nha participação aqui na 10ª Jornada. Não sem antes render 
as minhas homenagens a essa magnífica mesa de palestrantes 
pelos quais eu tenho a maior admiração e me sinto orgulhoso 
de poder estar colaborando nesta tarde histórica aqui.

Mar morto, naufrágio. Foi um texto publicado no jornal 
Pasquim 21, que é o grande jornal de humor da imprensa bra-
sileira – grande porque é feito em formato stand, só por isso. 
A primeira vez que entrei no jornal levando meus desenhos 
debaixo do braço tinha 15 anos, e o Cláudio Abramo ficou cha-
teado porque, ao invés de mostrar primeiro a ele, mostrei-os ao 
Rui Lopes, então secretário de redação da Folha, que mais pa-
recia um fórum do Tribunal Superior de Justiça, com lambris 
de madeira trabalhada, com cerquinhas torneadas em mogno 
escuro. Quando comecei, aos 17, substituindo Chico Caruso 
na Folha da Tarde, o jornal vespertino fechava às 10 horas 
da manhã, e um jipe da empresa vinha nos apanhar às qua-
tro horas da madrugada. Na redação, dava de cara com um 
colunista social, Álvaro Assunção, ainda de smoking e ainda 
de porre, ditando para um copydesk a garimpagem da noite 
anterior. Maiato, o diagramador, dormia sobre a mesa da má-
quina de escrever, que tinha um tampo móvel e virava a 180º, 
embutindo a máquina sobre o tampo ou vice-versa. O chefe da 
diagramação era um rapaz, o Tonico Ferreira, que tentava em 
vão me explicar a diferença entre cíceros e centímetros, coisa 
da tipografia, coisa do século passado. Ficava maravilhado não 
só com os desenhos do Chico, que eu via sendo feitos e publi-
cados e estampados aos milhares na manhã seguinte. Jornalis-
mo, aos meus olhos de menino, era uma coisa maravilhosa.

Aos 19 anos, arrumei meu primeiro emprego, no Popular 
da Tarde, onde um dos diagramadores, um tipo franzino, mío-
pe, intelectualizado, vivia levando esporro do chefe, o João Ba-
fos de Onças, que ameaçava a integridade física de alguns dos 
seus subordinados. Nino Cecílio era seu nome e o diagramador 
um tal Olavo de Carvalho, atual filósofo da tortura com fins 
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programáticos dentro de um contexto globalizado. Mais tarde, 
depois do aparecimento do Pasquim, descobrimos o que podía-
mos e queríamos fazer: trabalhar lá, com aquela turma, que 
se auto-intitulava “Patota”, entre os quais Fausto Wolf, Tarso 
de Castro, Fortuna, Millôr Fernandes, Claudius, Sergio Cabra 
e Silvio Redinger, o Redi, que está aqui com a gente e vai se 
apresentar hoje à noite. E, para não dizer que não falei dele, 
o Ziraldo, o meu ídolo, que levou um tempo para me mostrar 
que aquela era uma turma de jornalistas à qual eu gostaria de 
pertencer, que fazia um maravilhoso casamento entre texto e 
imagem, privilegiando não apenas as palavras impressas, mas 
também as fotos, os desenhos e, principalmente, as idéias de 
todos os que lá trabalhavam. Foram criadores, entre outras 
publicações, do Ex, do Bondinho, Aqui São Paulo, que hoje 
continuam fazendo. Caros amigos, também nessa época apare-
ciam como expoentes Sergio de Souza, Palmerio Doria, Milton 
Severiano e o já não tão presente Amilton Almeida Filho, o 
Raf, e Narciso Caline, entre outros. Uber, Marcelo Madureira, 
Reinaldo Cláudio Paiva, Elio de La Penha e Heitor Emanuel 
davam seus primeiros vagidos, uns com o Pasquim; outros no 
jornalzinho de praia que parodiava a grande imprensa, a Casse-
ta Popular, mais tarde Planeta Diário. Com a primeira grande 
minifusão da nossa imprensa, virou Casseta e Planeta, uma 
turma do Casseta que sempre abdicou do espaço impresso, de 
papel e tinta para virar stars.

Nessa época, atingi meus primeiros orgasmos múltiplos, 
quando percebi que éramos um todo, fundidos numa obra, su-
perando as nossas individualidades para comungar o mesmo 
objetivo: praticar a liberdade de imprensa. Noites mal dormi-
das, altas discussões e, no fim de tudo, aquele tesão de ir para 
a boca da máquina e esperar rodar. O curioso é que essa fissu-
ra era diretamente, ou melhor, inversamente proporcional ao 
que nos pagavam, em geral porra nenhuma. Algumas reuniões 
de pauta soavam como declarações de amor a nós mesmos, à 
revolução dos costumes, do comportamento e da política que 
promovíamos. Depois, figuras como Aloísio Biondi, Tarso de 
Castro foram me possibilitando viver as experiências em gran-
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des jornais, me dando, gradativamente, a consciência e o status 
profissional. Fui me autorizando a participar mais de reunião 
de pauta, emitindo conceitos, e discutindo com figuras ímpa-
res, como Mino “Catapulta de Talentos” Carta, como é chama-
do Mino Carta pelo Chico.

Irrita-me ver que tipo de jornalismo estão fazendo hoje 
em dia, a que se prestam os artistas, a reboque dos interesses 
que motivam os repórteres – quando existem os repórteres. Dá 
a impressão, no sentido figurado, de que as perguntas que mo-
viam a objetividade jornalística – “o quê”, “quando”, “onde” 
e “por quê” – foram substituídas por uma única: “quem come 
quem”. Vejam a matéria-prima do Big brother Brasil. De tan-
to ver triunfar as caras e afundar-se as bundas, a gente tem 
um certo desencanto, parece que tudo está perdido. Um jornal 
com o prestígio do Jornal do Brasil, está entrando em barcar-
rota, perdendo nomes ilustres como Luis Fernando Veríssimo, 
Juenir Ventura e, mais recentemente, o baixinho sedutor, en-
quanto arrasta processo na justiça procastinando suas respon-
sabilidades e deixando profissionais como eu à deriva, pedindo 
socorro.

Parece até que a globalização é apenas isso. Sobrou um 
único lugar para se trabalhar. Vamos todos ser socorridos des-
se mar morto em que se afunda a imprensa brasileira, quando 
a mão caridosa do já extinto Roberto Marinho nos esticar a 
corda com a bóia salva-vidas. Isso caso não estourem as imen-
sas dívidas contraídas aqui e lá fora pelo Big brother Brasil. O 
Estadão matou o humor com dois tiros à queima-roupa, não 
se publica nada com autonomia. Daucio Machado, uma das 
revelações dos nossos dias, ganhou um concurso e os editores 
não publicam o seu trabalho. A Gazeta Mercantil, onde o Chi-
co trabalhou anos antes de ir para a Isto É, deixou alguns de 
nossos colegas seis meses sem receber salários. Tiveram de or-
ganizar uma coleta entre amigos para custear advogados que 
defendessem os seus interesses. A Folha, além de cortar pes-
soal, está reduzindo o número de colaboradores. Isso é sinal 
dos finais. Quando você entra no prédio, o suntuoso salão que 
abriga um magnífico mural do pintor italiano Plater está sem-
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pre no escuro, apenas 20% das luzes estão acesas. Quando se 
começa economizar em luz elétrica, telefonemas e táxis, é como 
se as primeiras raspadinhas no iceberg pudessem ser ouvidas 
no luxuoso restaurante do transatlântico do Titanic. Dá aquele 
frio na barriga saber que dali a algum tempo iremos todos ao 
fundo.

Um dos meus iniciadores na profissão, iniciador do Chico 
Caruso também, Vicente Vicembá, ex-chefe de reportagem da 
Última Hora de São Paulo, que teve a ousadia de levar o Chico 
Caruso, no vigor dos seus 17 anos, para trabalhar na Folha da 
Tarde, revela alguns números interessantes. A tiragem dos jor-
nais hoje em dia está aquém de 1962, proporcionalmente, apesar 
do aumento da população. Por tudo isso é que a imprensa está 
do jeito que está, vendendo tão pouco e faturando menos ainda 
em publicidade. Enquanto espera que o capital estrangeiro ve-
nha resgatá-la do naufrágio, nossa grande imprensa deu o salto 
qualitativo, pois todos programaram, investiram em imensos 
parques gráficos, reformularam redações, endividaram-se em 
dólares, e, ao que parece, esqueceram o fundamental, o leitor. 
Essa premissa não tem nada a ver com os “inforgráficos”, que 
é uma espécie de “tudo a ver”. Colocam tudo num box e o leitor 
que decifre o que quiser; ou com a impressão a cores – quando 
os anúncios permitem a quatro cores. Aliás, o Cláudio Abra-
mo tinha uma frase genial que era a seguinte: “Jornalismo é a 
arte de se publicar nas costas dos anúncios”. O leitor tem que 
se sentir recompensado quando paga e leva para casa aquele 
maço de papel entintado que mancha as mãos.

Nessas ondas é que o Pasquim 21, o grande jornal de 
humor da imprensa brasileira, grande porque é em formato 
standart, vai navegando como um catamarã, singrando entre 
escombros, tomando o cuidado para não bater nos icebergs e 
recifes semi-submersos. Gostaria de vê-lo como representante 
da imprensa de humor, seria mais ou menos como Caná An-
chone de Paris, que, apesar de se utilizar e levar o humor como 
uma de suas principais características, tem um corpo de reda-
ção estável, com repórteres, editores e desenhistas que pautam 
escândalos governamentais e abalam as estruturas do poder, 
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como quando levantaram uma série de escândalos amorosos 
de Gislov D’Estaing, por exemplo. O Caná, um jornal standart 
também, de tamanho grande, só que pobrezinho, cem folhas 
de cabo a rabo, está há setenta anos na praça. Quando estive 
lá, o editor, um corso, que lembrava muito o Cláudio Abramo, 
fez blague dizendo que eles, corsos, eram conhecidos por, ape-
sar de pequeninos, ferrarem o mundo, qual Napoleão.

Nesse contexto é que acredito ser fundamental a existên-
cia de um novo veículo, de um novo jornal, que possa se man-
ter desgarrado do jogo do poder aqui e lá fora, pois a grana 
que vier de fora já vem com projeto pronto, estará atrelada 
aos interesses da globalização, do Big brother Bush, do Ariel 
Sharon e sua Casa de artistas. 
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Autor-surpresa

Eduardo Matarazzo Suplicy
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[ Deonísio da Silva ]
Eduardo Matarazzo Suplicy é economista, formado pela 

Fundação Getúlio Vargas, instituição onde também lecionou 
e é professor. Fez mestrado e doutorado pela Universidade de 
Michigan e é pesquisador também da Universidade de Stan-
ford. Deputado Estadual pelo MDB, em 1978, foi também pre-
sidente da Câmara de Vereadores de São Paulo. Foi um dos 
fundadores do PT. Deputado federal por esse partido em 1982 
e no alvorecer da década de 90, tornou-se o primeiro senador 
da República pelo PT e foi reeleito em 1998 com 43,07% dos vo-
tos.  É o autor-surpresa, porque é autor. Além dessa brilhante 
carreira política, Eduardo Matarazzo Suplicy é também autor 
de dez livros, dos quais o mais recente é Ronda de cidadania, 
a saída é pela porta, editado pela Cortez e Moraes e pela Edi-
tora Fundação Perseu Abramo, criada e mantida pelo Partido 
dos Trabalhadores. Alguns livros da autoria do Eduardo Ma-
tarazzo Suplicy: Da distribuição da renda e dos direitos a ci-
dadania, publicado pela Brasiliense, 1988; Política econômica 
brasileira internacional, pela Vozes, 1977; Compromisso,  pela 
Brasiliense, 1979; Os efeitos das minidesvalorizações cambiais 
na economia brasileira, editado pela Fundação Getú lio Vargas 
– esta é a sua tese de doutoramento em Economia, defendida 
na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em 1973; 
Renda mínima: discussões e experiências, Conferência interna-
cional, feita no Senado em 1998; Garantia de renda mínima, 
também pelo Senado Federal, em 1992; Programa de garantia 
de renda mínima, pelo Senado Federal, 1991; Investigando o 
caso de Coroa Brastel, pela Câmara dos Deputados, em 1985; 
além de dezenas de artigos sobre economia. Em qualquer apre-
sentação que se faça do senador Eduardo Matarazzo Suplicy é 
importante mencionar que uma das obsessões que mais mar-
cam o seu discurso e a sua ação é essa compaixão que ele tem 
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pelos mais pobres, pelos pobres brasileiros, pela sociedade bra-
sileira, por lutar para que possam sair da assistência e passar 
para a garantia de direitos a que todos fazem jus. 

[ Eduardo Matarazzo Suplicy ]

Outro dia eu fui ao Piauí e estava falando sobre renda 
básica de cidadania – que constitui direito de todas as pessoas,  
não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil; por-
tanto, se a pessoa for solteira, casada, desquitada, separada ou 
o que for – e, então me perguntaram: “Cendeiro também”. “O 
que é cendeiro?” Eu não conhecia essa expressão. É alguma 
coisa como quando o companheiro ou companheira sai de casa 
e a pessoa ficou “cendeiro” ou  “cendeira”. De fato, hoje, de-
pois que a pessoa se separou, se divorciou e não está casada, é 
solteira ou é “cendeira”?

Foi a Ana Miranda, de quem eu fiquei amigo depois de se-
parado e que trabalhou comigo, porque me ajudou na revisão 
do livro, que me falou de quão especial era a Jornada de Passo 
Fundo. Então, vocês poderiam tê-la convidado também. Para 
mim, está sendo uma coisa tão especial estar aqui, especial-
mente porque estou aqui ao lado do meu amigo Drauzio Va-
rella, pessoa que tem mostrado tantas coisas ao povo brasileiro, 
primeiro como médico, porque antes de se tornar conhecido 
pelos seus programas de televisão, pelos livros, especialmente 
Carandiru, já era uma personagem fantasticamente conheci-
da em São Paulo, sobretudo no diagnóstico de doenças mais 
graves. Então, sempre que uma pessoa quisesse saber, em São 
Paulo, qual a sua situação de gravidade ou sobre as doenças 
mais difíceis que atingem o ser humano, era com o Doutor 
Drauzio Varella que iam falar. 

Também me sinto feliz por estar aqui interagindo com o 
Jorge Furtado, com a Adriana Falcão. Assisti a muitos de seus 
filmes e ao Auto da compadecida, que achei uma coisa fantás-
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tica. E eu fico aqui pensando: como fazer para que a televisão, 
a literatura, o cinema venham a conseguir a inclusão?

Agora eu queria perguntar se eu posso, ao final da minha 
exposição, fazer uma votação a respeito do tema “renda de ci-
dadania, a saída é pela porta”. Queria perguntar à Adriana 
Falcão se hoje, quando ela saiu de casa, o fez pela janela? Por 
onde você saiu? Alguém de vocês hoje saiu de casa pela porta? 
Ou pela janela, ou pela chaminé? – porque aqui em Passo Fundo 
tem chaminé. “Alguém pode sair de casa senão pela porta?”, 
perguntava o mestre Confúcio no Livro das explicações e res-
postas, 520 a.C. O que procuro demonstrar aqui é que se deve 
garantir a todas as pessoas o direito de partilhar da riqueza da 
nação. Portanto, estar incluído é uma saída de tão de bom sen-
so para os objetivos de erradicar a fome, de erradicar a pobre-
za absoluta, de melhorar a distribuição da renda e conseguir 
realmente dar um passo extraordinário para a dignidade e li-
berdade dos seres humanos, quanto sairmos de casa pela porta. 
E isso tem a ver, extraordinariamente, com a liberdade do ser 
humano, a liberdade, por exemplo, de que nos fala Amartya 
Sen, o prêmio Nobel de Economia. Em Desenvolvimento como 
liberdade observou que o desenvolvimento, se for para valer, 
deve significar que todos nós devemos ter muito maior liberda-
de de opção; liberdade de poder escolher o que fazer; liberdade, 
por exemplo, que meus amigos Chico e Paulo Caruso têm para, 
com seu lápis e seus desenhos, criar coisas incríveis.

Amartya Sen conta nesse seu livro que, quando tinha 
apenas dez anos de idade, ocorreram fatos que contribuíram 
para conscientizá-lo sobre o que ele hoje pensa. Ele estava em 
Dhaka, hoje capital de Bangladesh e vivia na casa de seus pais 
– Dhaka era parte da Índia, ainda não partilhada antes da inde-
pendência entre Índia, Paquistão e Bangladesh – e eis que, de 
repente, entrou pelo portão de sua casa um homem gritando 
por socorro porque havia sido esfaqueado nas costas. Então ele 
deu água para o homem e chamou seus pais. Seu pai logo veio 
e levou o homem para o hospital.

Havia constantes conflitos perigosos entre muçulmanos 
e indus naquela região. No caminho para o hospital, o homem 
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falou: “Bem que minha mulher tinha me avisado para não vir 
a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa 
senão de vir trabalhar aqui na vizinhança, para conseguir um 
emprego que me desse o meu sustento.” Então, ao chegar ao 
hospital, o homem teve uma forte hemorragia e veio a falecer. 
Então, diz Amartya Sen: tipicamente, aquele homem, o traba-
lhador muçulmano, estava sem liberdade econômica, política 
e social, sem liberdade real, porque ele não tivera outra alter-
nativa senão encontrar uma atividade para garantir a sobre-
vivência dos seus, que, ao mesmo tempo, colocava a sua vida 
em risco. Houvesse a garantia de uma renda, as coisas seriam 
completamente diferentes.

Há pouco mais de um mês, eu fui à Febem, na unidade de 
assistência inicial no Braz, um lugar onde cabem 62 pessoas, 
se contadas as camas, ou 150, se contados os colchões. Estava 
naquele dia com quinhentos rapazes de 14 a 20 anos. Eu fui lá 
para dar uma aula sobre esse tema e disse a eles que resolvera 
dar a aula porque avaliava que, se existisse já renda básica 
de cidadania, muito provavelmente eles não precisariam ter 
cometido os atos que os tinham feito estar na Febem. Quando 
terminei a exposição, percebi que eles estavam muito ansiosos 
por saber quando é que isso iria se tornar uma realidade no 
Brasil. Então eu disse: “Depende de vocês persuadirem os de-
putados federais, porque todos os senadores, por unanimidade, 
o aprovaram em dezembro passado para que em 2005 se inicie 
esse procedimento no nosso país.” Uma das coisas que eu per-
cebi foi que eles entenderam que a renda básica de cidadania 
mudaria muito a realidade de pessoas, como os personagens 
do Carandiru, do livro do Drauzio Varella e do filme do Hector 
Babenco, do Homem que copiava, do Cidade de Deus, e tantas 
outras coisas que nós conhecemos desde o tempo em que o 
hoje presidente Luís Inácio Lula da Silva saiu lá de Caetés ou 
de Garanhuns para vir ali ao Guarujá, à Vila Carioca, a São 
Bernardo do Campo, ainda menino, pau-de-arara. 

Pois naquele tempo, certo dia, o sertanejo Luiz Gonzaga 
estava passeando no interior da Paraíba e ouviu no rádio uma 
canção tão bonita que resolveu ir até Açaré visitar o Patativa 
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e disse: “Olha, você não quer vender essa música?” E ele falou, 
minhas canções são tão preciosas para mim que eu não pos-
so vendê-las, mas se você quiser cantar eu vou ficar honrado. 
Então o Luiz Gonzaga passou a cantar o Triste partida, que é 
uma de suas canções mais conhecidas e que o Lula considera 
uma das mais belas que ele conhece. Não é à toa, porque fala 
da realidade de tantas pessoas que lá do Nordeste tiveram de 
vir para outros lugares. Diz essa música: “Eu vendo o meu 
burro, meu jegue ou cavalo, nós vamos a São Paulo, viver ou 
morrer, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro 
lhe compra o que tem. Ai, ai meu Deus, faz pena o nortista tão 
forte e tão bravo, viver como escravo no norte e no sul.” 

E, hoje, como sentem os jovens a liberdade que eles têm? 
Então, conversando lá com o pessoal da Febem, mais que em 
qualquer outro lugar, eu ilustrei os sentimentos deles com as 
músicas que eles sabem cantar, as músicas de hoje. E fiquei 
impressionado. Eu não sou um cantor propriamente como o 
Supla, o João, mas, se me permitirem, vou dizer a letra para 
poder ilustrar e todos refletirmos juntos sobre o grau de li-
berdade. Quando eu cantei para os jovens presos na Febem, 
praticamente sessenta deles me acompanharam, ainda que a 
letra seja bastante longa. Se vocês forem às periferias de São 
Paulo e do Rio de Janeiro e forem assistir a festivais de rap, 
verão que praticamente todos os jovens sabem essas músicas 
de cor. Então, para que possamos refletir um pouco, eu preciso 
só pedir licença para dizer a letra tal como ela é, sem que isso 
seja considerado uma falta de decoro parlamentar. 

Um homem na estrada
recomeça sua vida sua finalidade
a sua liberdade que foi perdida
subtraída e quer provar a si mesmo
que realmente mudou
se recuperou e quer viver em paz
não olhar para trás, 
dizer ao crime nunca mais
pois sua infância não foi um mar de rosas
na Febem lembranças dolorosas
se ganhar dinheiro, ficar rico enfim,
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muitos morreram sim, sonhando alto assim
me digam quem é feliz, quem não se desespera
vendo seu filho nascer no berço da miséria
um lugar que só tinha como atração o bar
e o candomblé para se tomar a bênção
esse é o palco da história que por mim será contada

O homem na estrada
equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo
porém seu único lar, seu bem e seu refúgio
um cheiro horrível de esgoto no quintal
por cima ou por baixo se chover, será fatal
um pedaço do inferno aqui é onde eu estou
até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou
numerou os barracos, fez um par de perguntas
logo depois esqueceu, filhos da puta
acharam uma mina morta estuprada
deviam estar com muita raiva, mano quanta paulada
estava irreconhecível, o rosto desfigurado
deu meia-noite e o corpo ainda estava lá
coberto com lençol, ressecado pelo sol
jogado e o IML estava só 10 horas atrasado
sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim
quero que meu filho nem se lembre daqui
tenha uma vida segura, não que ele cresça com um oitão na cintura,
uma PT na cabeça e o resto da madrugada sem dormir
ele pensa, o que fazer para sair dessa situação?
desempregado então, com má reputação
viveu na Detenção, ninguém confia não
e a vida desse homem para sempre foi danificada.

O homem na estrada, o homem na estrada
amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual
calor insuportável, 28º, faltou água, já é rotina
monotonia, não tem prazo para voltar, ah 
já fazem cinco dias. São 10 horas a rua está agitada
uma ambulância foi chamada com extrema urgência
loucura, violência exagerada, estourou a própria mãe estava 
embriagado,
mas bem antes da ressaca ele foi julgado
arrastado pela rua o pobre elemento o inevitável linchamento
imaginem só, ele ficou bem feio não tiveram dó 
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Os ricos fazem campanha contra as drogas
e falam sobre o poder destrutivo delas
por outro lado promovem e ganham muito dinheiro
com o álcool que é vendido na favela
Encapuçado ele sai, vai dar um rolê
não acredita no que vê não daquela maneira
crianças, gatos, cachorros, disputam palmo a palmo
seu café da manhã na lateral da feira
molecada sem futuro eu já consigo ver
só vão na escola para comer, apenas nada mais
como é que vão aprender sem incentivo de alguém
sem orgulho e sem respeito, sem saúde e sem paz
Um mano meu estava ganhando dinheiro,
Tinha comprado um carro, até rolex tinha
foi fuzilado à queima-roupa no colégio
abastecendo a playboizada de farinha
Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais.
Put cartaz da polícia, 20 anos de idade
Alcançou os primeiros lugares, superstar de notícias populares
uma semana depois chegou a crack
gente rica por trás, diretoria aqui periferia, miséria de sobra
um salário por dia garante a mão-de-obra
A clientela tem grana e compra bem
tudo em casa, costa quente de sócio
a playboizada muito louca até os ossos 
vender droga por aqui grande negócio
sim ganhar dinheiro, ficar rico, enfim, quero um futuro melhor
não quero morrer assim, num necrotério qualquer
como indigente sem nome, sem nada
um homem na estrada.
Assaltos na redondeza, levantaram suspeitas
Logo acusaram a favela para variar
E o boato que corre e que esse homem está
Com seu nome lá na lista dos suspeitos pregada na parede do bar
A noite chega e o clima estranha no ar, 
Ele sem desconfiar de nada vai dormir tranqüilamente,
Mas na calada, como aguentaram seus antecedentes
Como se fosse uma doença incurável
No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem 157 na lei
No seu lado não tem mais ninguém
A justiça criminal é implacável
Tiram sua liberdade, família e moral
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Mesmo longe do sistema carcerário 
Te chamarão para sempre de ex-presidiário
Não confiam na polícia, raça do caralho
se eles me acham baleado na calçada, 
chutam minha cara e cospem em mim
é eu sangraria até a morte
por isso a minha segurança eu mesmo faço
é madrugada parece estar tudo normal
mas esse homem desperta pressentindo mal
muito cachorro latindo, a vizinhança está calada e insegura
premeditando o final que já conhece bem
na madrugada da favela não existem leis
talvez a lei do silêncio, a lei do cão talvez
vão invadir o seu barraco
é a polícia, vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia
filhos da puta, comedores de carniça
já deram minha sentença e eu nem tava na treta
não são poucos e já vieram muito loucos
mataram na crocodilagem e não vão perder viagem
15 caras lá fora, diversos calibres e eu apenas com um 13 tiros 
automática
sou eu mesmo, e eu, meu Deus e o meu Orixá
no primeiro barulho eu vou atirar, se eles me pegam
meu filho fica sem ninguém
E o que eles querem?
Mais um pretinho na Febem
sem ganhar dinheiro ou ficar rico enfim
a gente sonha a vida inteira e só acorda no fim
minha verdade foi outra não dá mais tempo para mais nada
pá, pá, pá trecho radiofônico
homem mulato, aparentando entre 25 e 30 anos é encontrado morto
na estrada do M Boim Mirim (?) sem número,
tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais
segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal.

Será possível modificar esse quadro?
Sim, é possível. Para isso, nós precisamos instituir em nos-

so país os instrumentos de política econômica que efetivamen-
te sejam consistentes, compatíveis não apenas com a busca de 
interesse próprio, sem levar a vantagem em tudo, mesmo que 
pisoteando sobre o próximo. Há que se levar em conta aqueles 
valores que são próprios da história da humanidade, também 
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próprios da história do Brasil; valores tais como os que havia 
de solidariedade entre os índios que aqui viviam; valores como 
aqueles dos negros, do Zumbi de Palmares e seus companhei-
ros, que tanto lutaram por liberdade e maior igualdade; valo-
res como aqueles que estavam presentes entre os abolicionis-
tas, como Castro Alves, Joaquim Nabuco, Machado de Assis 
e tantos outros; valores como os que estiveram presentes nas 
lutas operárias do século passado; valores como aqueles que 
estiveram presentes nas ruas na luta pelas Diretas Já, por éti-
ca na política; valores como aqueles que estiveram presentes 
em toda a campanha de Lula e que constituem aquilo que são 
seus objetivos maiores. E quais são esses instrumentos? Ins-
trumentos como a realização mais depressa da reforma agrá-
ria, o apoio às reformas cooperativas de produção, a expansão 
do microcrédito, coisas que vêm sendo feitas e que precisam 
ser feitas ainda com maior intensidade; a expansão da educa-
ção pública, assistência pública de saúde. Dentre os diversos 
instrumentos está a garantia de uma renda como direito de 
todas as pessoas.

E da onde vem essa proposição? A proposição tem seus 
fundamentos na história da humanidade, desde Aristóteles, 
por exemplo, no livro Política, 300 a.C., quando ele dizia que a 
política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida 
justa para todos. Para isso se faz necessário, antes, a justiça, 
mas precisa ser precedida da justiça distributiva.  Karl Marx 
observou que, numa sociedade mais amadurecida, todos os se-
res humanos vão poder inscrever como lema de sua bandeira, 
cada um de acordo com a sua capacidade e com as suas neces-
sidades. Isso está presente também nos atos dos apóstolos, que 
reuniram todos os seus bens e deram a cada um aquilo que 
era a sua necessidade, e também no antigo testamento. Qual 
a palavra mais citada no Antigo Testamento? É tsejaka, que 
em hebraico quer dizer “justiça” na sociedade, justiça social; 
é citada 513 vezes. Não é à toa, por exemplo, que o MST, nos 
seus simpósios e seminários, está sempre discutindo o livro 
do Êxodo, que fala da luta pela terra prometida e da justiça; 
também no livro de Deuteronômio de Davi em muitos outros 
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ali. Também no Novo Testamento, se formos examinar, por 
exemplo, a parábola de Jesus sobre o senhor da vinha, que 
contratou diversas pessoas ao longo da jornada e foi com cada 
um combinando quanto cada um achava justo ser pago. No 
final do dia, resolveu fazer os pagamentos começando pelo úl-
timo. Na hora que chegou no primeiro, esse lhe disse: “Mas 
como o senhor está me pagando o mesmo que o último que 
aqui chegou e eu trabalhei mais tempo que ele?” “Ora, você 
não percebe que eu estou lhe pagando justamente aquilo que 
nós dois combinamos, pois cada um também tem o direito de 
receber aquilo que se faz necessário para o sustento de sua 
família.” E se formos examinar o que está na segunda epístola 
de São Paulo aos Coríntios, ele diz que todos deveriam seguir 
o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se 
solidarizar e viver entre os mais pobres. Dessa forma, para 
que haja igualdade, para que haja justiça, todo aquele que teve 
uma safra abundante não deve ter demais, e o que teve uma 
safra pequena, não pode ter de menos.

E assim poderíamos ir ao longo da história e ver, com Tho-
mas Moore, os fundamentos na discussão sobre a pena de mor-
te, quando ele diz que muito mais eficaz do que infrigir esses 
castigos horríveis a quem não tem outra alternativa é assegu-
rar a sobrevivência das pessoas. Com base nessa reflexão um 
amigo de Thomas Moore, em 1526, fez a primeira proposta de 
garantia de renda para o prefeito da cidade Flamenga de Brujes 
e que acabou sendo adotada na cidade de Hifres naquela épo-
ca. Mais de duzentos anos depois, coube a um outro Thomas, 
Thomas Penn, em Justiça agrária, escrita para a Assembléia 
Nacional francesa, colocar os fundamentos do porquê de todas 
as pessoas deverem ter o direito de receber a garantia de uma 
renda. Explicou Thomas Penn, depois de ter vivido bastante 
tempo nos Estados Unidos, na América, antes da independên-
cia, que na América, onde a propriedade era comum anterior-
mente, ele não via tanta destituição e pobreza quanto nas vilas 
e cidades européias de então, mas considerava que seria de 
bom senso que toda pessoa que cultivasse a terra realizasse 
uma benfeitoria na terra, pudesse usufruir do seu trabalho. 



[ 302 ]

Era seu plano que toda a pessoa que assim o fizesse destinasse 
uma parcela desse rendimento para um fundo que a todos per-
tencesse. O lugar onde existe, há 22 anos, o direito de todas as 
pessoas partilharem da riqueza da nação é no estado do Alaska. 
Ali, nos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores 
observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pes-
ca, entretanto uma boa parte da população continuava pobre. 
Então, disse ele: “Vamos instituir um imposto de 3% sobre o 
valor da pesca para constituir um fundo que a todos perten-
cerá.” Ele teve uma enorme resistência para que a idéia fosse 
aceita, mas, finalmente, cinco anos depois conseguiu persuadir 
a todos. Eis que deu tão certo que, dez anos depois, tornou-se o 
governador do estado e o Alaska havia recém-descoberto enor-
me reserva petrolífera. Em 1976, ele disse aos seus trezentos 
mil concidadãos residentes do Alaska: “Nós precisamos pensar 
não só na geração presente, mas também na geração vindou-
ra. Vamos separar 50% dos royalties decorrentes da exploração 
do petróleo para constituir um fundo que a todos pertencerá.” 
Ele quis que fosse aprovado não só emenda da Constituição na 
Assembléia Legislativa, como foi, mas também por referendum 
popular e por 76 mil e 38 mil contra, dois por um, foi aprova-
do. Por quatro anos eles debateram como seria administrado 
o fundo e alguns disseram: “Vamos criar um Banco de Desen-
volvimento”; outros: “Cuidado, vai ser uma forma de destinar 
recursos subsidiados aos empresários que já detêm patrimô-
nio, vão até criar empresas e eventualmente empregos, mas 
gerar concentração de riquezas como nós conhecemos.” “En-
tão, façamos igual para todos.” Desde então, aqueles recursos 
foram investidos em título de renda fixa, ações de empresas 
do Alaska, contribuindo para diversificar sua economia, dos 
Estados Unidos, internacionais, inclusive o brasileiro. Isso 
significa que nós contribuímos para isso. Por exemplo, estava 
lá em 95, quando visitei ações da Companhia Siderúrgica Rio-
grandense, empreendimentos imobiliários; aquele patrimônio 
líquido de fundo permanente do Alaska evoluiu de um bilhão 
de dólares em 80 para 25 bilhões de dólares no ano passado, e 
cada pessoa residente no Alaska há um ano ou mais, desde que 
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tivesse, entre primeiro de janeiro e 31 de março, preenchido 
um formulário de uma página só, dizendo quantas pessoas são 
em sua casa. Quem assim procedeu, ao chegar a primeira se-
mana de outubro, teve uma transferência eletrônica destinada 
a sua conta bancária. Então nos primeiros anos de 80 foram 
300, 400, 500; no ano passado, 1 550 dólares per capita, como 
um direito à cidadania.

Mas eu queria concluir fazendo uma homenagem aqui ao 
Sérgio Vieira de Mello, porque, quando foi designado para ser o 
coordenador das Nações Unidos no Iraque, contei a ele toda essa 
história e sugeri até que usasse o mesmo procedimento. No dia 30 
de maio ele me respondeu dizendo que ia transmitir a sugestão 
às autoridades que estavam administrando o Iraque, porque ele 
achara boa a proposição. No dia 1º de agosto último nós conversa-
mos uns vinte minutos por telefone e ele me disse que a proposta 
havia sido muito bem aceita, inclusive técnicos do Banco Mundial 
haviam estado lá e disseram que era factível e poderia ser realiza-
da. Mais do que isso, o administrador-chefe do Iraque, em 23 de 
junho, numa palestra na Jordânia, disse que estava sugerindo aos 
iraquianos que instituíssem o sistema de royality e de dividendos 
proporcionados pelo fundo permanente do Alaska. Sabem o que 
aconteceu como resultado de vinte anos de o Alaska estar distri-
buindo cerca de 6% de uma renda igual para todos? Tornou-se 
o estado mais igualitário dos Estados Unidos da América. Para 
terem uma idéia, nos últimos dez anos, tendo o Alaska distribuí-
do igualmente 6% do valor do PIB para todos os seus cidadãos e 
nos Estados Unidos havendo outros programas no conjunto dos 
cinqüenta estados, a população 20% mais rica cresceu 26% na sua 
renda média e a população mais pobre, 12%; portanto, menos da 
metade dos mais ricos. Já, no Alaska, a população 20% mais rica 
teve um crescimento nos últimos dez anos, 7% na sua renda mé-
dia e a população mais pobre, 28%; portanto, quatro vezes mais.

Eu tenho a convicção de que, se nós instituirmos esse meca-
nismo, poderemos estar muito mais perto da paz e da justiça e es-
taremos muito mais próximos daquelas coisas que falávamos tanto 
nos anos 60, como as palavras do Bob Dylan no “Blowing the win”. 





GRANDE ENCONTRO:
ASPECTOS EMANCIPATORIOS 

DOS SEGMENTOS EXCLUIDOS DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA

´

´



[ 306 ][ 306 ]

Joel Rufino dos Santos



[ 307 ][ 307 ]

[ Deonísio da Silva ]
Nós vamos abrir os nossos trabalhos com um nome que 

é muito querido do Brasil e, especialmente, das Jornadas de 
Literatura de Passo Fundo. E uma novidade dada em primei-
ra mão: o Joel Rufino dos Santos acaba de ser indicado para 
representar o Brasil no prêmio Cristian Handersen, indicado 
pela Fundação de Literatura Infanto-Juvenil. Joel Rufino dos 
Santos teve seu nome tirado da Bíblia, do profeta Joel; é cario-
ca do bairro de Cascadura, professor, escritor de muitas histó-
rias maravilhosas. Duas coisas foram muito importantes para 
que ele gostasse de livros: as histórias que ouvia de sua avó 
materna e as que aprendeu lendo a Bíblia. Uma outra paixão 
que marcou a infância de Joel foi o gibi. Ele gostava tanto de 
ler histórias em quadrinhos que pensava que, quando ganhas-
se o seu primeiro salário, ia comprar uma banca de gibi só para 
ele. Perseguido pelo movimento militar de 1964, exilou-se no 
Chile e, no final da década de 1960, voltou ao Brasil. Após con-
cluir o curso universitário, começou a sua vitoriosa carreira de 
escritor para os públicos infantil e juvenil, pelas mãos da escri-
tora Ruth Rocha, editora da famosa revista Recreio. É doutor 
em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, instituição onde leciona literatura. Historiador e 
romancista, publicou pela Editora Rocco Crônicas de indomá-
veis delírios e Quando eu voltei tive uma surpresa, premiado 
com o troféu Origenes Lessa, na categoria “Melhor Obra para 
o Jovem”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
em 2000. Recentemente, publicou também O saci e o curupira, 
Trancoso e o burro falante, pela Editora Ática. 

[ Joel Rufino dos Santos ]

A história da Jornada vem se construindo nesses últimos 
anos junto à minha história pessoal, como intelectual, como pes-
soa, preocupado em pensar o Brasil. Por exemplo, na penúltima 
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Jornada eu estive aqui discutindo esse tema da exclusão e inclu-
são e, naquela ocasião, formulei a idéia de que a exclusão como tal 
é impossível, ou seja, não há exclusão. É claro que na linguagem 
comum se pode falar em exclusão e inclusão. Na retórica política, 
exclusão ainda vai ser usada por muito tempo e com propriedade, 
mas, de um ponto de vista mais profundo, mais sociológico, diga-
mos assim, não há exclusão, ninguém está fora da sociedade. A 
sociedade não tem lado de fora, ela não admite lado de fora. Além 
disso, eu dizia naquela ocasião, e é nisso que ainda continuo a 
acreditar, que o desenvolvimento do sistema capitalista, o desen-
volvimento da modernidade, da ciência, da tecnologia, a revolu-
ção das comunicações, as teletecnologias criaram uma situação 
tal que ninguém fica fora, mesmo aqueles que são excluídos da 
educação ou da saúde, ou de algumas benesses que esse sistema 
criou. Ainda assim estão incluídos de alguma forma. 

Alguns sociólogos falam ultimamente em “mais-valia es-
petaculoísta”. O que vem a ser isso? Vem a ser a mais-valia 
criada por aqueles que estão excluídos de algumas benesses 
fundamentais do sistema. Mesmo que o sujeito não tenha 
educação, mesmo que não tenha acesso aos equipamentos de 
cultura, mesmo que não tenha acesso à saúde, à moradia e, 
assim por diante, de alguma maneira é levado, é forçado, pelas 
gerações de produção a gerar alguma mais-valia. Desde que a 
nossa sociedade funciona a base do espetáculo, ou seja, o que 
vira espetáculo é o que produz o lucro dos grandes empresários 
transnacionais, do grande capital, de alguma maneira não há 
exclusão, não se pode falar em exclusão.

Foi isso que me ocorreu naquela ocasião. Depois, eu con-
tinuei pensando no tema e todos nós continuamos, de alguma 
maneira, preocupados com o fenômeno da exclusão e inclusão, 
sobre o qual venho aqui hoje pensar junto com vocês e formu-
lar alguma idéia a propósito. E vejam que, mais uma vez, a 
história dos meus pensamentos pessoais vai se entrelaçar com 
a história da Jornada. É aparentemente um paradoxo: não há 
exclusão, mas há processos de inclusão. O paradoxo é este: não 
há exclusão, que não é possível no atual estágio de desenvolvi-
mento econômico e tecnológico. Mas há processos de inclusão.

O paradoxo se desfaz quando pensamos que as lutas anti-
sistêmicas que marcam a história do sistema capitalista, ou, 
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se preferirem, a era moderna, são um processo de auto-cons-
cientização, ou de desalienação dos homens. O objetivo dessas 
lutas, no mundo e no Brasil, tem sido a autonomia dos grupos 
e das culturas com relação ao Mercado (com letra maiúscula) 
e com relação ao Estado (também com letra maiúscula), a au-
tonomia do trabalho, a autonomia do desejo, a autonomia das 
expressões culturais, como a língua, a religiosidade etc., a au-
tonomia política, a autonomia de gênero, a autonomia etária.

Pensemos, por exemplo, na luta dificílima e secular, em 
nosso país, dos processos culturais autônomos, que brotam 
sem cessar por toda parte, sem nada ter a ver com o Estado ou 
com o mercado. Exemplo de processo cultural autônomo é esta 
Jornada Literária de Passo Fundo. Lembremos quando ela co-
meçou. No seu começo e durante muito tempo, ela não depen-
deu do Estado nem do mercado. É possível que, a esta altura 
dos acontecimentos, ela venha a depender de alguma maneira, 
em algum grau, do Estado e do mercado, mas durante muito 
tempo, durante a maior parte da sua história, esta Jornada foi 
exemplo de processo cultural autônomo. Esse processo cultu-
ral autônomo, quer dizer, esse tipo de processo social, não é 
novo, sempre existiu desde os tempos mais remotos de existên-
cia do nosso país. Houve processos culturais autônomos que 
não dependiam do Estado, por um lado, nem do mercado, por 
outro. Quero apresentar um processo cultural autônomo que 
tem a ver umbilicalmente com o tema e o título desta mesa.

O título desta mesa é “Aspectos emancipatórios dos seg-
mentos excluídos da sociedade brasileira”. É o processo cultural 
autônomo mais antigo que há e que vou denominar “indianida-
de”, qualidade de ser índio. Índio é o que foi derrotado histori-
camente pelo outro, o vencedor, não uma criatura, uma pessoa 
índia. Índio é uma configuração em lugar histórico, daí se dizer 
que o sistema capitalista, ou modernidade, se vocês preferirem, 
derrotou o africano, o ameríndio, o irlandês, o palestino, o negro. 
O negro carioca reconheceu e assumiu para sempre essa quali-
dade quando inventou um processo cultural, chamado “Bloco 
de Índio”. É um exemplo que eu estou dando, naturalmente há 
outros. Nós temos, portanto, aqui dois processos autônomos 
diferentes, mas, no fundo, da mesma natureza. A Jornada de 
Passo Fundo e o Bloco de Índio no Rio de Janeiro.
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Se voltarmos os olhos para o resto do país e para o passado bra-
sileiro, para a história brasileira, o que vamos encontrar é, em todo 
tempo, processos culturais autônomos brotando sem parar. Indiani-
dade não diz respeito, portanto, apenas àqueles a quem nos acostu-
mamos a chamar”índios” e que, sintomaticamente, aliás, os padres 
jesuítas da colônia chamavam de “etíopes da América”. É interessan-
te, é como se se estivesse reconhecendo aí a indianidade dos africanos, 
dos etíopes. Índios são os etíopes da América e também os africanos 
eram denominadas com uma expressão correspondente, que agora 
não me vem à memória. Etíope é o africano, “etíope da América” é 
aquele que nos acostumamos a chamar de “índio”, o “tupinambá”, o 

“carijó”, o “goitacaz”, e assim por diante. Etíope da América somos 
todos, negros, mulheres, irlandeses, bascos, chiitas, curdos, palesti-
nos, judeus, mas não sionistas, evidentemente. Somos todos os que 
o sistema hoje inclui e, nesse sentido, não há excluídos, mas os que 
a lutam pela sua emancipação ou autonomia e o substituirão, algum 
dia, quem sabe, por outro sistema, ou, talvez, por sistema nenhum.

É isso que, neste curto tempo que me cabe, eu decidi tra-
zer à reflexão de vocês. Sumariamente, a história da Jornada se 
entrelaça com a minha história intelectual pessoal, como tantos 
escritores que aqui estiveram durante todo esse tempo. Eu conti-
nuo a achar que excluído é um termo perigoso, que mais esconde 
do que revela do funcionamento da sociedade, e constato haver 
um paradoxo nisso aí, recorrendo a essa categoria de processos 
culturais autônomos, que marcam toda a história brasileira des-
de o seu começo até hoje. Eu trouxe aqui dois exemplos, os blocos 
de índios da minha cidade, que são um processo cultural autô-
nomo e a Jornada de cultura de Passo Fundo, que é um típico 
processo cultural autônomo. O mais importante deles, que me 
liga ao meu companheiro aqui ao lado, que liga as minhas refle-
xões ao tema desta mesa, é a indianidade. A indianidade, a luta, 
o esforço, para se incluir como índio é uma marca da história da 
sociedade brasileira e constitui um processo cultural autônomo. 
E, finalmente, vejam que eu dou a indianidade esse sentido de 
aqueles que provisoriamente foram derrotados pelo sistema que 
hegemonizou a história do mundo há quinhentos anos, o sistema 
capitalista. Pois bem, é isso que eu quero trazer à reflexão de vo-
cês e que, ao meu ver, é bastante para dar mais um passo na mi-
nha história intelectual entrelaçada com a história da Jornada. 
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Terezinha Marlene Lopes Teixeira
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[ Cláudia Toldo ]
Terezinha Marlene Lopes Teixeira é graduada em Letras, 

especialista em Lingüística Aplicada, mestre e Doutora em Le-
tras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Como professora divide o seu tempo entre ensino de pós-
graduação e extensão, pesquisa, orientações de dissertação de 
mestrado e trabalhos de conclusão de graduação em letras da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Desempenha outras 
atividades técnico-científicas, e sua linha de pesquisa se con-
centra no binômio “discurso/trabalho”. Possui uma vasta pro-
dução científica, tecnológica e artístico-cultural, publicada em 
anais de eventos, na forma de artigos completos, em periódicos, 
em capítulos de livros e no livro de sua autoria, intitulado Aná-
lise de discurso e psicanálise: elementos para a abordagem do 
sentido do discurso, editado pela editora da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul em 2000.

[ Terezinha Marlene Lopes Teixeira ]

Eu agradeço aos organizadores da Jornada por este con-
vite. Estou muito contente por estar aqui, por ser um evento 
tão bonito, com uma energia tão boa, e também pela oportu-
nidade de estar com as pessoas que comigo dividem este es-
paço de fala. É muito difícil começar uma fala e eu pensei em 
mil maneiras de falar para vocês. Então quem me inspirou foi 
Fanon, um psicanalista da Martinica que viveu submetido ao 
olhar racista em Lion. Lendo um pouco as reflexões desse psi-
canalista quando fala a respeito do desejo de identificação do 
colonizado com um ideal de homem, eu formulei uma espécie 
de queixa que resume o desejo de acolhimento que todos nós 
que, de alguma forma, estamos fora de alguma ordem temos: 

“Tudo o que eu queria era ser um homem entre os outros ho-
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mens. Queria chegar lépido, belo e jovem a um mundo que 
fosse nosso e construí-lo em conjunto. Não queria ter chegado 
tarde, quando já havia o mundo dos brancos, um mundo dos 
ricos, um mundo dos altos, um mundo dos sadios, um mundo 
dos atinados.”

Eu gostaria de discutir com vocês a lógica que sustenta 
essa queixa e, também, questionar: onde é que fica a linha di-
visória que institui uns como estando dentro e outros como 
estando fora. As observações que vou fazer aqui decorrem do 
meu trabalho de tese, em que eu estudei as canções de Chico 
Buarque, aquelas em que se sobressaem protagonistas, tipos 
humanos dos segmentos ditos “excluídos”. Eu procurei obser-
var nessas canções como esses sujeitos se movimentam no es-
paço discursivo em relação a esse suposto padrão que está colo-
cado imaginariamente. Por que eu escolhi as canções de Chico? 
Porque o Chico é um dos poetas que mais sensivelmente  captou 
o universo dos desvalidos, das crianças que só comem luz, da 
gente do mangue, do cais do porto, das prostitutas, das mães 
desnaturadas. E também porque é na arte que os aciden tes ile-
gítimos e perturbadores da racionalidade científica encon tram 
um lugar de representação, já que na arte, como no inconscien-
te, há um saber primitivo e fundamental que falta a ciência. 
Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui são algumas 
interrogações que me vieram a partir da análise dessas can-
ções do Chico.

A primeira questão que eu queria levantar para vocês é 
que o Chico não se coloca nas suas canções como tendo a boa 
palavra a dizer por aqueles que não têm como dizê-la, quer di-
zer, os sujeitos do Chico estão na independência; parecem não 
ser objetos da palavra de um autor, mas veículos de sua própria 
palavra, que, o mais importante, tem uma tonalidade singular. 
Então o Chico nos coloca diante de sujeitos investidos do direito 
de se dizer, de dizer do seu jeito, do seu lugar, e que articu-
lam linguagens sociais de diferentes acentos. Para a conversa 
não ficar muito teórica, trago para vocês dois exemplos de duas 
canções do Chico: “Ela desatinou” – “ela desatinou, viu chegar 
quarta-feira, acabar a brincadeira, bandeira se desmanchando 
e ela ainda está sambando” – e “Partido alto”.
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Em “Ela desatinou” encontramos uma mulher que desa-
fia o princípio da realidade e se mantém sambando num car-
naval que não termina. Ela escolhe a ordem da festa, transgri-
de os regulamentos, e até poderíamos perguntar se isso não é 
tipo de loucura, embora eu ache que não é isso que interessa. 
Interessa que, por subverter a ordem dos que já estão sofren-
do normalmente, essa infeliz-feliz representa a defesa da vida 
naquilo que a vida tem de fantasia, de cetim, contra as forças 
de extermínio do sonho, da alegria, trazidas pelos referenciais 
que pautam a realidade de toda a gente. “Partido alto” focaliza 
um ser mutilado física e socialmente, que é jogado na barriga 
da miséria por um Deus que o faz um cara fraco, desdentado 
e feio, um osso simplesmente quase sem recheio. Com esses 
atributos, já poderíamos esperar uma condenação desse sujei-
to à obscuridade. No entanto, ele afirma, profeticamente, num 
dado momento da canção: “Um dia ainda sou notícia”. E vai 
mostrando ao longo da canção de que acrobacias ele é capaz 
para driblar os contratos sociais.

Esses dois exemplos mostram um movimento que é bas-
tante recorrente na obra de Chico, que é deslocar o foco. Dos 
momentos em que os desvalidos aparecem na sua condição de 
vítima para os movimentos de astúcia, para os atos que com-
põem uma rede de uma espécie de antidisciplina, para aquilo 
que o historiador Michel de Certeau chama de “microrresis-
tências”, por meio das quais os desfavorecidos lidam com os 
processos mudos que tramam as porções sociais. Os seres do 
universo do Chico são seres que resistem. E por que eles resis-
tem? Eles não se colocam na contingência de ter de viver sob 
a vigilância ou sob a tutela de um olhar complacente, que é 
fundado numa filosofia de sujeito passivo ou patético; aquele 
sujeito que sofre, o excluído, o diferente, é um sujeito ativo, 
um sujeito de julgamento, que identifica o sofrimento do ou-
tro e sabe o que é preciso fazer para fazê-lo cessar. Chico nos 
convida a pensar de outro modo essa questão do incluído e do 
excluído. É desde um “entrelugar”, que não está, a priori, de-
marcado, que os sujeitos do Chico inscrevem sua singularidade 
na pluralidade dos outros. Eu quero pensar aqui essa questão 
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do entrelugar porque convoca alguns reposicionamentos que 
eu gostaria de marcar aqui.

Se pensarmos o sujeito como habitando uma realidade in-
tervalar, se o sujeito se move numa zona fronteiriça, isso abala 
profundamente a lógica binária pela qual nós organizamos os 
nossos sistemas interpretativos da realidade, polarizando es-
paços ocupados pelos sujeitos, espaços que estão dentro da or-
dem e espaços que estão fora da ordem. Eu diria que ninguém 
está dentro e ninguém está fora, mas nós estamos num espaço 
intersticial. E é aí que as experiências interobjetivas e coleti-
vas são negociadas. Não é, então, por uma operação dialética 
de articulação dos contrários que a questão da diferença pode 
ser resolvida. Aliás, eu diria que, no seu sentido mais profun-
do, a diferença não se resolve porque há uma estrangeiridade, 
há uma espécie de pedaço teimoso de significações sociais e 
culturais que não se articulam. E essa impossibilidade é dolo-
rosa porque mexe com nossas fantasias de identificação como 
um ideal. Por outro lado, é por esse elemento estrangeiro que 
o sujeito se singulariza, que o sujeito pode violar o limite do 
espaço significante e, assim, abalar os sistemas de referência e 
subverter as arquiteturas dos lugares pré-drados. A psicanáli-
se ensina o quanto a colagem de sentido traz prejuízo à escuta 
do significante.

Eu queria falar para vocês da necessidade de se abrirem 
entre-espaços no intervalo da intersubjetiva realidade dos sig-
nos, que tem um pouco a ver com isso que o Rufino falava 
há pouco, de processos culturais autônomos. Parece-me que é 
preciso dar visibilidade, promover outras formas de enuncia-
ção, em que as coisas sãs e subjetivas apareçam transformadas, 
deslocadas das formas presas, das representações estereotipa-
das. Eu acho que essas novas enunciações, esses novos espaços, 
estão se produzindo a todo momento em pequenos relatos, em 
acontecimentos imperceptíveis. Nesse momento que estamos 
vivendo, isso está ocorrendo e temos de procurar isso não nos 
grandes acontecimentos da história, mas nesses pequenos re-
latos, como é a obra do Chico que agora acabei de referir.
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Gostaria de trazer para vocês mais um exemplo disso que 
estamos chamando de “microacontecimentos instauradores 
de novos sentidos”, que é o documentário Janela da alma de 
2001, dirigido por João Jardim e Walter Carvalho, uma das 
mais sensíveis esperanças do cinema brasileiro recente. Para 
quem não o viu, trata-se de um filme que traz o depoimento 
de 19 pessoas com diferentes graus de deficiência visual, desde 
a miopia discreta, passando pelo estrabismo até a cegueira to-
tal. Essas pessoas vão falando sobre vários aspectos relativos 
à visão. São desconhecidos e celebridades, entre as quais estão 
José Saramago, o músico Hermeto Pascoal e o fotógrafo Eugen 
Baucar. Eles abordam nessa discussão sempre além dos condi-
cionamentos que nós imaginamos resultantes da deficiência 
visual. Então, sai-se do cinema com um profundo desconcerto 
emocional, porque os diferentes depoimentos dessas pessoas 

“curto-circuitam” a convicção tão instituída, especialmente 
nestes tempos de supervalorização da imagem, de que enxer-
gar é indiscutivelmente fundamental e que estar desprovido 
da visão é alguma coisa como a morte.

No documentário, a capacidade do fotógrafo Eugen Bau-
car de captar imagens que ele não vê, imprimindo nelas uma 
luz interior, revela que há um modo de ver que os nossos olhos, 
supostamente sadios, não alcançam. E as narrativas bem hu-
moradas sobre o olhar que se constroem no mundo das trevas 
abre um espaço iniciativo que não só mostra como é possível 
viver bem, de bem com a vida, apesar das limitações impostas 
pela falta de visão, como não autoriza que nós, os ditos seres 
que enxergam, instituamos os portadores de deficiência visual 
como seres para a morte.

Para concluir, queria trazer aqui um verso do Caetano Ve-
loso que sintetiza todo o recado que eu quis aqui trazer: “Cada 
um sabe a dor e a delícia de ser o que é.” Parece que é dessa 
delícia que não se quer saber, porque admitir essa delícia no 
outro significa abalar a visão totalizante de ser normal que po-
voa o imaginário social, ainda que ninguém saiba exatamente 
do que isso se trata. Eu acho que é essa delícia que precisa ser 
exposta.
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Jurandir Siridiwê Xavante
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[ Deonísio da Silva ]
Jurandir Siridiwê Xavante nasceu na aldeia de Pimentel 

Barbosa, reserva do Rio das Mortes, município de Caranana, 
Mato Grosso. Foi indicado pelo Conselho Tribal como um dos 
meninos a ser formado para conhecer a língua e o pensamento 
dos brancos dentro de uma estratégia de fortalecimento cultu-
ral e preservação da comunidade xavante. Estudou o 1º grau 
em Ribeirão Preto, Goiânia, completando o 2º grau em Goiânia 
e cursando um ano de Geologia na Universidade San Andres, 
em La Paz, Bolívia. É embaixador da tribo xavante e presiden-
te do Instituto de Desenvolvimento das Tradições Indígenas 
(Ideti), que tem como objetivo resgatar, proteger, valorizar e 
divulgar a cultura dos povos indígenas do Brasil. Participa do 
Núcleo de Cultura Indígena e também traduziu, juntamente 
com Paulo Supratapan Xavante, o livro Mito e história do povo 
xavante: nossa palavra, publicado pela editora do Senac/São 
Paulo. 

[ Jurandir Siridiwê Xavante ]

Primeiramente, agradeço muito por estar aqui na cidade 
de Passo Fundo, com lindos, maravilhosos temas, que são um 
lado de leitura, de literatura, nesta Jornada tão maravilhosa. 
Nós temos um grande caminho para termos um lado positivo, 
um lado de estar por perto, e a 10ª Jornada contribui para 
estarmos aqui tratando de uma questão tão autêntica, a ques-
tão indígena, a questão de a gente ter voz. Meu trabalho de 
divulgar a nossa cultura, que eu nunca vou esquecer, vem de 
um grande ancião que falou para nós: “Temos que mostrar a 
nossa cultura. Se a gente não mostra a nossa cultura, a gente 
não vai ser respeitado.” E quando temos que trazer uma arte, 
uma alternativa entre vários gêneros é um livro. A gente já 
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vem trabalhando com documentário, exposição, apresentação, 
para que o nosso povo venha para a cidade, mostre as suas ca-
racterísticas de manifestações para que pessoas possam ver de 
perto aquilo a que não têm acesso na aldeia.

É um grande desafio para nós porque está tudo estrutura-
do quando se fala sobre a gente, mas, com grande expectativa, 
queremos também estar participando, como acontece agora na 
10ª Jornada. É muito bom estar com vocês. Só nós podemos 
falar, contar o que realmente é o Brasil. Tem que olhar para o 
outro lado bom, como este, que a Jornada está fazendo. Então, 
digamos, isso é realmente um espaço aberto. O que está acon-
tecendo aqui é um espaço democrático, um espaço coletivo, um 
espaço de homens com respeito que se encontram. Todos os 
movimentos de que eu participei são, diria assim, encontros 

“chatos”. Não é uma coisa que eu tenho que falar mal, é meu 
ponto de vista, então cada um tem sua categoria. Cinema de 
Gramado só tem pessoas de nariz empinado. No teatro, se 
olhar bem na linguagem do que é realmente o Brasil, quem vai 
ganhar é o diálogo, em que o Brasil deve ser refletido, deve ser 
reparado. E a 10ª Jornada dá essa grande oportunidade sobre 
a questão indígena, de estar falando como o representante do 
meu povo, representante da questão indígena.

É um grande desafio. Mas onde está o desafio? O próprio 
escritor também tem que contribuir com a gente, falar bem do 
que realmente é a cultura, do que realmente sente, não fazer 
igual ao canto da Xuxa, que poderia contribuir para a questão 
da gente, mas não leva a lugar nenhum. E a ferramenta mais 
importante é o livro, é ler, mas também tem essa verdadeira 
linguagem feita de cultura que realmente quer estar falando. 
E cinema também é, mas as pessoas também têm de começar 
por aí. Então, no meu ponto de vista, estar aqui é um grande 
início, uma nova construção sobre realmente esse acúmulo de 
diferenças onde nós estamos. Eu acho que é por aí que o Brasil 
deve ser olhado, onde nós estamos.

A questão indígena é tão forte, tão rica, que vocês nem 
imaginam o que nós temos para compartilhar. É essa a minha 
grande missão: de compartilhar, fazer uma coisa bonita atra-
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vés do conhecimento das medicinas tradicionais, dos contos 
orais, que estão em nosso livro, que foi difícil de traduzir para 
o português. A língua materna é mais fácil. Então é isto que 
a gente busca: trazer o sentido do grafismo, da arte, do nosso 
enfeite, não como artesanato. É uma arte que entra no mundo 
da arte plástica, no mundo da linguagem dos desenhos. Então 
a gente busca esse caminho principalmente. E o meu povo foi 
o pioneiro a entrar nessa apropriação tecnológica, nessa apro-
priação de estar no meio do cenário. Tanto é que, como você 
disse, é o olhar do grande sábio meu avô, de perceber isso e 
mandar a gente para a cidade. Desse fruto que está aqui, fi-
zemos um grande esforço, meu povo fez, acho que os jovens 
conhecem, com a banda Sepultura, uma forma de estar próxi-
mo. É uma grande estratégia. Então nós fizemos no mundo da 
música, junto com quem somos. Através disso que a gente vai 
estar também participando.

O outro é do lado na linguagem do documentário. Fizemos 
esse documentário com todo o esforço para entrar no mundo 
do Festival Internacional de Meio Ambiente de Las Vegas. O 
nosso trabalho também foi premiado e deu uma alfinetada nos 
grandes documentaristas, que devem começar a se preocupar, 
porque é educação. Então as pessoas que criam, todas que se 
preocupam, devem pensar bem da divulgação verdadeira da 
questão de como se coloca o tema. A 10ª Jornada de Literatu-
ra teve essa preocupação, e nós estamos aqui diante de vocês. 
Queremos estar participando, queremos estar próximos. Isso é 
a grande força, a beleza, o encanto do nosso país. É isso que eu 
queria falar para vocês.
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[ Júlio Diniz ]
Renato Janini Ribeiro é professor titular de Ética e Filo so-

fia Política da Universidade de São Paulo. Defendeu seu mes-
trado na Soubornne, em Paris, e seu doutorado na USP, ambos 
tratando do filósofo político inglês Thomas Hobbes. As teses 
foram publicadas, respectivamente, com os títulos Linguagem 
e poder em Hobbes, pela Ática, em 1978, e Ao leitor sem medo, 
Hobbes escrevendo contra o seu tempo, Editora da UFMG, 1999. 
Também é autor da A etiqueta do antigo regime, Editora Mo-
derna, 1994, e da Última razão dos reis, ensaios de filosofia e 
de política, em 1993, pela Companhia das Letras, e, finalmen-
te, A sociedade contra o social, o alto custo da vida pública no 
Brasil, publicado em 2000 pela Companhia das Letras e que 
recebeu o prêmio Jabuti no ano de 2001. Além dos livros, Re-
nato é autor de vários artigos, coletâneas, periódicos e co-autor 
de livros no Brasil e no exterior. Foi membro do Conselho do 
CNPq e pertence ao Conselho da Sociedade para o Progresso 
da Ciência. Em 1998, recebeu a Ordem Nacional do Mérito 
Científico e atualmente coordena na USP a implantação do 
curso de graduação interdisciplinar em Humanidades. 

[ Renato Janini Ribeiro ]

Agradeço o convite e a oportunidade de conhecer essas 
Jornadas sobre as quais tanto ouvi falar e estou contente, em 
especial, por estar numa mesa que trata do cerne da discussão 
da inclusão e da exclusão, que vou abordar a partir da minha 
área, filosofia política.

Tenho defendido a idéia, inclusive em dois livros que edi-
tei nos anos passado e retrasado, um chamado República e 
outro Democracia, de que há quatro idéias-mestras da boa po-
lítica do nosso tempo, da boa política do século XX para o XXI, 
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as quais são: república, democracia, socialismo e liberalismo. 
Essas quatro idéias, de alguma forma, combinam com o que 
há de melhor na política desta época. Eu diria que o que está 
de mal na política é a xenofobia, o totalitarismo, o preconceito. 
Uma má política é, essencialmente, xenofobia, ou seja, exclu-
são levada ao extremo e totalitarismo. Mas essas quatro idéias 
da boa política não são harmônicas.

Não dá, por exemplo, para dizer que o socialismo e o libera-
lismo vão na mesma direção. O que nós podemos fazer é tentar 
dosar um pouco tanto de um como de outro, sabendo que são 
conflitantes e contraditórias. O mesmo vale para “república” e 

“democracia”. República é essencialmente a idéia da coisa públi-
ca, do bem comum. Então, nesse sentido, é aquilo que agrega 
uma sociedade em torno de um projeto que vá acima e, às vezes, 
contra os interesses particulares, constituindo um espaço públi-
co, um espaço comum. Nesse sentido, a idéia de república é fun-
damental, mas, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta outra 
idéia, que muitas vezes foi diminuída: a idéia de democracia.

Se república é uma idéia romana, até pela etimologia res 
publica, democracia, todos sabemos, vem da Grécia. É o po-
der do povo e se consolidou, sobretudo, em Atenas no século V 
a.C. Mas o que eu acho importante notar, que tem sido muito 
pouco comentado, é que, quando a democracia é analisada no 
seu tempo, é muito criticada. Os críticos da democracia dizem 
que não é apenas o poder do povo, mas é o poder dos pobres, e 
o perigo do poder dos pobres é que eles são a maioria. Então, 
se os pobres dominarem pelo voto, poderão confiscar os bens 
dos ricos. Essa idéia aparece em vários autores da Antiguidade, 
que, por isso mesmo, criticam a democracia e vêem nela um 
perigo muito grande para a sociedade e para o bem comum.

Penso que é importante recuperar essa associação entre 
demos e pobreza, entre demos e pobres, entre demos e excluí-
dos, se queremos usar a linguagem de hoje, a linguagem desta 
mesa. A idéia é, portanto, de que na democracia há um elemen-
to social importante. É muito comum nas reflexões de ciências 
políticas e teoria política hoje se dizer que a democracia, desde 
quando começou a se construir, no século XVIII, até moderna-
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mente, não leva em conta o elemento social, mas só o político. 
Só no século XIX, sobretudo no XX, é que teria passado a se 
agregar a esse elemento político, institucional, jurídico, tam-
bém o fator social. Eu acho que há um erro nessa leitura.

 Na verdade, já para os gregos o elemento social estava 
no cerne da questão democrática. O que eu quero dizer com 
isso? Que nós podemos ter um conflito entre república e demo-
cracia. Na república, a propensão é grande em juntar o social 
em torno de um bem comum, o que exige o sacrifício das van-
tagens particulares, mas essas vantagens particulares podem 
ser mais de alguns particulares do que de outros. A imagem da 
república ou do bem comum que estamos acostumados a ver 
é de um universal que se constitui a partir de certos modelos, 
por exemplo, o modelo europeu, o modelo branco, em termos, 
o americano, diríamos o modelo USP branco, anglo-saxão, pro-
testante, o modelo masculino.

 Então, há uma série de modelos que foram assim valoriza-
dos como constituindo o universal e, quando contra esses mode-
los grupos excluídos fazem valer os seus valores ou suas idéias, 
são vistos como alvejando o universal em nome do particularis-
mo. Isso foi particularmente visível no governo passado do Bra-
sil, quando reivindicações de grupos organizados eram criticadas 
como corporativistas, ou seja, como particularistas, e contra isso 
se defendia a idéia de uma defesa do bem comum, que acabava 
sempre no bem comum mais de alguns do que de outros, de cer-
tas classes sociais, ou de certos perfis, do que de outros. Contra 
isso, ou em face disso, porque não se trata de eliminar a idéia 
de república, é interessante introduzir o tempero democrático, 
mais do que o tempero democrático, o elemento democrático.

O elemento democrático vai estar, então, muito associado 
a uma afirmação de si, sobretudo a uma afirmação dos que 
vêm de baixo. Isso não é uma coisa fácil de fazer, aliás, é mui-
to fácil teoricamente. Daria para concluir aqui dizendo: então 
juntemos a república e a democracia, democratizemos a repú-
blica e teremos um universal muito mais rico, mais bens; te-
remos não só a presença do branco, mas do negro, não só a da 
chamada “nacional”, mas das sociedades indígenas; não só a 
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da masculinidade, mas a da mulher; não só da heterossexuali-
dade, mas também da homossexualidade. Enfim, seria muito 
fácil propormos essa síntese, mas isso também não é tão sim-
ples assim, porque, na verdade, o que nós temos tido de inte-
ressante nos últimos tempos é que todas as características que 
eram na Grécia as do demos, as do povo, da democracia, foram 
transferidas hoje para movimentos organizados, de minorias, 
que lutam para firmar os seus direitos. Hoje dá para perceber 
que o demos como um todo, o demos do brasileiro, o povo bra-
sileiro, não tem os traços que seriam do povo de Atenas: coesão, 
presença de todos a todos, democracia direta etc.

 Mas se olhamos, por exemplo, uma manifestação de fun-
cionários da saúde reivindicando melhores salários, melhores 
condições de saúde, se examinamos um movimento como o dos 
sem-terra, se vemos militância dos negros, dos índios e também 
dos homossexuais, notamos que esses grupos se articulam com a 
coesão interna que muitas vezes era do demos antigo. Eles têm, 
então, os traços. É como se nós tivéssemos hoje a substituição do 
grande demos, por pequenos povos, “subpovos”, podemos dizer, 
no sentido numérico, porque eles não agregam a sociedade como 
um todo. Isso é muito bom, é um fator muito importante de afir-
mação dos grupos que historicamente foram excluídos, ou, para 
concordar um tanto com o Joel, talvez não excluídos, mas colo-
cados numa posição subalterna; ou excluídos de certos direitos, 
mas não excluídos da sociedade, porque eles foram postos a tra-
balhar para formar a riqueza, que era procriada diversamente.

É muito positivo que haja essa agregação e esse fortaleci-
mento, mas, ao mesmo tempo, há um problema nisso que é a 
dificuldade de estabelecer um elo social global. Nós estamos num 
momento em que, de um lado, o elo social global é visto cada vez 
mais como sendo um fator bastante falso, ou seja, representa a 
exclusão de elementos fundamentais de outros grupos. Por outro 
lado, a luta contra essa falsa república, digamos assim, forçando 
um pouco essas palavras, é uma afirmação tão forte de grupos 
determinados que pode correr o risco de não conseguir ir além do 
próprio grupo, ou seja, de esses grupos se fecharem sobre si. Eu 
diria que esse é um problema que nós enfrentamos hoje, que tem 
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um lado altamente positivo, que é a capacidade de se articularem 
e afirmarem os seus direitos, apesar desse risco, dessa dificulda-
de. Para nós está muito difícil restabelecer o elo social, quer dizer, 
nós conseguimos ter elos em dimensões mais curtas. Podemos ter 
elos de amor, com a pessoa amada, elos de amizade com pessoas  
de quem gostamos muito, elos de militância com pessoas que 
compartilham conosco valores importantes do nosso grupo, mas 
está muito difícil restabelecer um elo social mais abrangente.

Entretanto, como, de qualquer forma, o problema crucial 
que temos diante de nós e que está colocado aqui é a ques-
tão da inclusão versus exclusão, poderíamos encaminhar uma 
conclusão, pelo menos temporária, pelo menos provisória, na 
seguinte direção: estamos numa sociedade em que os grupos 
subalternos, ou dominados, ou excluídos, não introjetam mais 
os valores que justificavam a sua exclusão. Todos nós vimos 
já situações em que os grupos excluídos aceitavam de alguma 
forma a sua constituição como subalternos. Poderíamos fazer 
a adaptação do “achava bonito não ter o que comer” para ou-
tras situações que não fosse apenas a da mulher em relação ao 
marido, mas fosse o pobre em relação ao rico.

Podemos lembrar um episódio da primeira dama do es-
tado de Alagoas, que há dez anos, ao casar a filha, fez uma 
grande festa e colocou um telão na praça para os pobres e mi-
seráveis poderem apreciar os ricos que ela fornecia. Isso é um 
exemplo de situações em que os subalternos estão aceitando a 
sua posição subalterna. Ou podemos pegar uma passagem de 
Pedro Nava nas suas memórias, em que ele conta a contrata-
ção por sua avó, creio eu, de uma empregada negra, por volta 
de 1910, vinte anos depois de abolida a escravidão. Quando ela 
chega e diz que se chama Berta, a patroa diz: “Não, isso não 
é nome de preta. Você pode escolher entre Eudócia, Eufrásia.” 
E ofereceu mais alguns nomes que curiosamente sumiram do 
horizonte. Esse tipo de opressão de alguma forma casava com 
uma aceitação; era aceito não porque não havia força, ou con-
dições econômicas ou política de os grupos subalternos luta-
rem contra isso, mas, em parte, porque era interiorizado esse 
discurso e o pobre aceitava a sua pobreza.
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Portanto, um elemento muito forte do nosso tempo é a 
recusa por parte do pobre de aceitar a sua condição de pobre, é 
a não-aceitação disso, o que não é necessariamente uma coisa 
bonita, que se passe de uma maneira romântica. Um dos ele-
mentos onde isso mais se manifesta é aquele que me permitam 
chamar de “inveja do tênis”. O fato de termos crimes que são 
cometidos por crianças, adolescentes ou mesmo crianças po-
bres contra outras mais ricas por causa de um tênis é horrível, 
claro, é denunciado, mas o elemento social é muito evidente. É 
óbvio que não se trata de um crime social, político até, mas o 
interesse de pensar nisso é notar que a reivindicação social não 
está mais passando, necessariamente, pelas causas nobres. 

Eu lembro quando o presidente Fernando Henrique foi elei-
to e propunha os cinco dedos da mão, que eram as causas nobres 
sociais: a saúde, a educação, o trabalho. Tudo isso a gente respei-
ta como muito nobre; é muito mais nobre, obviamente, do que 
matar uma pessoa por causa de um tênis. Agora, é interessante 
notar que essas causas nobres estão associadas a uma carência 
que estaria sendo substituída, que estaria sendo suprida. Nessa 
carência, no lugar de termos uma luta social que passa pelo pre-
enchimento de carências predeterminadas, de tantas calorias, de 
tantas proteínas, temos o fator de desejo. É fascinante para al-
guém que está desprovido de tênis ter um tênis bom; é fascinante 
para alguém que está excluído do universo de conforto pela socie-
dade capitalista pródiga, que propagandeia pela mídia constante-
mente através de comerciais da televisão e da mídia impressa.

 Então, toda construção desse fascínio faz com que a luta 
social passe, em grande parte, por uma afirmação que nós po-
demos chamar de “desejo”. Não é mais a carência, não é mais a 
necessidade, é o desejo de algo que vá além, e isso pode acontecer 
por parte do próprio carente. Pode ser que o carente, mais do que 
educação, mais até que saúde, deseje o tênis, o sorvete, a coisa 
confortável. Não se trata, necessariamente, de elogiar isso, mas 
de entender esse processo. É claro que é mais importante alimen-
tar bem do que alimentar com coisa do McDonalds, mas, por ou-
tro lado, é muito importante notar a afirmação de autonomia, de 
um desejo próprio que está vindo através dessas vozes.
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É importante tentar entender e tentar dialogar com isso. 
Por essa via eu acho que nós estamos diante de uma realidade 
na qual a exclusão não pode mais ser tratada de cima para bai-
xo; não dá mais para pensar a exclusão a partir de um discurso 
de incluídos que dizem: “Vamos ampliar o número de incluí-
dos, vamos trazer a nós os excluídos.” Acho que os próprios 
excluídos estão fazendo esse discurso deles. É preciso, sim, um 
diálogo, mas um paternalismo não teria mais sentido nisso. 

[ Deonísio da Silva ]
Das várias ponderações que chegaram à mesa é interes-

sante destacar a que diz que, ao invés de ocuparmos o espaço 
para reclamar a ausência do ministro da Cultura, reiterás-
semos que, pela primeira vez, veio o ministro da Educação à 
Jornada. Assim, vamos passar algumas perguntas aos compo-
nentes da mesa. Cada um tem dois minutos para comentar as 
perguntas que recebeu.

[ Marlene Teixeira ]
Eu recebi aqui mais do que perguntas, foram bilhetes 

muito queridos e muito carinhosos que vou levar comigo. Mas 
tem aqui uma pergunta que é a seguinte: “Se incluir significa 
fazer parte, como está uma sociedade que reconhece o diferen-
te, mas não reconhece e autentica seus direitos?” Primeiro, eu 
queria deixar claro que o que eu quis trazer aqui foi a idéia de 
que a oposição, a lógica ideal incluído e excluído, não se colo-
ca. Quando estou falando isso, eu não estou querendo esvaziar 
essa questão de seu sentido político, que isso não tem a ver 
com o reconhecimento e a autenticação dos direitos de ocupar 
espaços, de as pessoas ditas “diferentes” poderem ter os seus 
direitos garantidos. Quando eu digo que a diferença não se 
integra, é porque, realmente e efetivamente, ela não se inte-
gra, porque é por alguma coisa diferente que a gente singula-
riza isso para todo o mundo. Na verdade, eu quis mexer um 
pouco com a idéia totalitária da normalidade, que é uma idéia 
tão presente. Todo mundo tem muita confiança nela, mas eu 
quis dar um pouco de desconfiança no sentido de me perguntar 
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mesmo: “O que é que faz com que as pessoas se sintam nor-
mais?” Às vezes eu fico me perguntando isso. E também lem-
brando aqui o Caetano, que diz: “De perto, lamentavelmente, 
ninguém é normal.” Então, quis mexer um pouco com essa 
idéia, porque esse lugar em que as pessoas se instituem, que 
é o lugar de normalidade, geralmente nos empurra a ter que 
ocupar um lugar esquisito. Eu estava aqui querendo reivindi-
car o direito de podermos falar uma fala que assuma um pouco 
um outro viés, diferente do que o senso comum institui para 
os chamados “excluídos”, reservando para eles determinados 
espaços. Eu queria aqui animar todo mundo a transgredir es-
ses espaços, porque acho que, toda a vez que transgredimos, 
desarticulamos os sentidos e obrigamos as pessoas, de algum 
forma, a construir alguma coisa do imaginário social. E me 
parece que isso é uma questão política importante.

[ Jurandir Siridiwê Xavante ]
Eu queria lembrar um fato recente que está acontecendo 

aqui na região Sul. O leitor pergunta o que eu acho dessa re-
tomada de nossa gente em caso especial. Nosso ponto de vista, 
primeiramente, é que se deve buscar a fundo o fato histórico, 
como o nosso povo tem no seu passado, para depois discutir. 
Mas se fosse teoricamente, aquilo lá é deles, só que tem o lado 
do papel. Então alguém chega lá e registra em seu nome e vira 
documento. Fisicamente, nossa gente já morava lá, só que não 
foi discutido para que houvesse essa ocupação. É claro, nosso 
povo tem procuradores legais, competentes, como a Fundação 
Nacional do Índio, para solucionar a reivindicação de nosso 
povo. E se demorou muito, passou tempo, vamos averiguar se 
realmente é de violência. Mas se demorou, é como ocorre no 
Brasil, que demora para resolver em termos de leis. De fato, é 
reivindicação de nosso povo. Aquilo lá pode ser um espaço que 
foi sagrado e que foi devastado, mas merece uma atenção. 

[ Joel Rufino dos Santos ]
Eu pensei em fazer minha contribuição a esta mesa de 

duas maneiras e optei por uma, mas não tenho certeza se fui 
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feliz. Uma maneira teria sido relatar aqui um pouco da histó-
ria do movimento negro, o que, talvez, uma parte das pessoas 
esperasse. Poderia ter feito isso, mas optei pela outra maneira, 
a de falar do fenômeno exclusão e inclusão em geral, ligando 
esse fenômeno ao sistema dentro do qual todas as coisas fazem 
sentido nesta época histórica em que vivemos. Optei por esse 
caminho e as perguntas que recebi aqui, em sua maior parte, 
cairiam bem se eu tivesse opta do pela primeira vertente, pela 
primeira maneira. Por exemplo, alguém me pergunta aqui se 
eu sou a favor do sistema de cotas. A essa pergunta respondo 
numa palavra: sou a favor. Acho que, embora haja problemas 
secundários, efeitos secundários, alguns nocivos, no funda-
mental, esse é um bom remédio para ampliar isso que chama-
mos de “inclusão”. Então sou a favor.

 Mas eu insisto em que, optando por tratar do fenômeno 
inclusão-exclusão sistemicamente, talvez possamos ir adiante 
nessa questão, sair desse paradoxo. Há um paradoxo, sim; não 
há exclusão, não na sociedade, todos estão dentro, todos têm 
um lugar determinado dentro desse sistema para que funcio-
ne. É preciso que tenha menino de rua, é preciso que tenha 
negros discriminados, é preciso que tenha índios perseguidos, 
é preciso que tenha mulheres reprimidas por homens para que 
o sistema como tal funcione. É assim que o sistema funciona. 
Agora, então, há uma alternativa que é o fundamental na mi-
nha visão, no meu ponto de vista: há uma forma de enfrentar 
isso, que é continuar lutando pela inclusão, continuar forçando 
a mudança desse sistema através de processos de inclusão. A 
literatura é um processo de inclusão, sem dúvida que é, porque 
o sistema, como tal, não gosta de literatura, pois a literatura 
fala dos desejos, apresenta os fantasmas, os monstros que o 
sistema há quinhentos anos tenta enfiar embaixo do tapete. 
Então, literatura é um processo de inclusão.

Outro processo de inclusão são os processos autônomos, 
que brotam sem cessar e alguns dos quais vêm lá do tempo 
em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Por exemplo, 
um fato literário que vem de lá e que é um processo cultural 
autônomo é o “boi-bumbá”, ou “bumba-meu-boi”. É um fol-
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guedo que vem lá do século XVII e foi sempre proibido, sempre 
oprimido, mas sempre os excluídos tentaram, através do boi-
bumbá, se incluir na sociedade, pensar a sociedade, represen-
tar a sociedade, e assim por diante. Eu trouxe também aqui 
um exemplo muito rapidinho, o do Blocos de Índios no Rio de 
Janeiro. Os negros no Rio de Janeiro se organizam de mil ma-
neiras para se incluir, e uma dessas é o Bloco de Índios, onde 
se vestem de índios. Finalmente, para concluir, eu trouxe aqui 
– apenas mencionei, não desenvolvi – o processo de inclusão 
através da assunção da indianidade. Eu creio que, quando nós 
assumimos nossa indianidade, nós nos incluímos no processo 
social brasileiro e, mais do que isso, nós nos incluímos no pro-
cesso mundial de luta contra o sistema mundial, que já tem 
quinhentos anos de vida. Foi isso que eu procurei trazer e es-
pero que, de alguma maneira, tenha sido compreendido.

[ Renato Janini Ribeiro ]
Vou responder a duas perguntas, uma das quais é se, no 

meu ponto de vista, a exclusão é conseqüência apenas do ser 
humano ou da sociedade capitalista. Acho que nem uma coisa 
nem outra, pois não é da natureza humana que decorre a ex-
clusão, mas também não dá para dizer que somente no capita-
lismo haja exclusão. Quase todas as sociedades conheceram a 
exclusão. Então, atribuir a atual existência da exclusão ao ca-
pitalismo pode ser, mas atribuir somente ao capitalismo, dizer 
que antes nunca houve exclusão, seria um absurdo.

A outra pergunta, que, na verdade, são duas, trata tam-
bém da questão das cotas, da qual o Joel rapidamente tratou. 
Cotas é a ação afirmativa. Eu acho que as cotas podem vir a ser 
necessárias, porque, historicamente, é justo compensar aque-
les que foram discriminados e perseguidos pelo sofrimento his-
tórico deles. Então, historicamente, é correto pensar que quem 
está numa série histórica da exclusão necessita, para ter acesso 
ao mesmo nível de vantagens que aqueles que se beneficiam de 
uma série histórica de vantagem, de um certo impulso favorá-
vel que pode ser uma ação afirmativa. Porém, eu sou um tanto 
reticente e cético. Eu não acho a melhor solução o sistema de 
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cotas, não só porque é difícil no Brasil estabelecer a proveniên-
cia étnica de quem quer que seja e pelos resultados até mesmo 
injustos que ocorreram da Uerj, como também por um outro 
fator: qualquer projeto de cotas vai beneficiar aqueles que es-
tão mais perto da ascensão social, quer dizer qualquer projeto 
de cotas, por exemplo, se beneficiar os negros, vai beneficiar 
os negros que estão mais próximos de ser incluídos, mas não 
vai, necessariamente, beneficiar os negros mais pobres ou os 
brancos pobres e outros. Então, penso que isso favorece, sem 
dúvida, a formação de uma classe média negra. Será muito 
bom, é muito justo e necessário isso em nossa sociedade.

[ Joel Rufino dos Santos ]
Eu acho que o sistema das cotas não é o melhor, mas é um 

sistema justo, e isso não tem a ver, necessariamente, com brancos 
pobres, loiros pobres, e assim por diante. São dois fatos separa-
dos. Se unirmos os dois fatos, poderemos chegar a uma conclusão 
equivocada, porque, de fato, no Brasil há pobres de todas as co-
res, de todas as raças, digamos assim. Mas, nesse momento, trata-
se de um sistema de cotas, de uma ação afirmativa em favor da 
maioria negra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato 
de os negros receberem do Estado cotas no serviço público, na 
universidade, não é uma discriminação contra os brancos pobres, 
mas é a correção de uma discriminação contra os negros.

[ Deonísio da Silva ]
Lamentavelmente, temos de encerrar essa discussão com-

plexa, mas eu não queria encerrar sem dizer o seguinte: na 
minha universidade fui procurado para escrever, e escrevi na 
revista Época, por alunos negros que haviam passado no ves-
tibular e se sentiram tremendamente ofendidos com a formu-
lação que se fez, como se eles precisassem de um favor para 
entrar na universidade, quando também entraram pelos mes-
mos méritos que julgaram os brancos. Eu entendi o argumento 
do Joel no sentido de que, ao compensar as notórias injustiças 
infringidas contra uma etnia, não excluímos uma outra etnia 
que não está incluída naquela.
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PREMIO INCLUSAO
CULTURAL BANRISUL-RBS
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Marli Fátima L. Colombo e Elise Virgínia W. Müller, repres. da 
EEF Sagrado Coração de Jesus; Angélica Weisshei mer, RBS/TV 
Passo Fundo; Tania Rösing, Coord. das Jornadas Literárias; Di-
lan Camargo, Secretário Subst. de Estado da Cultura; Gilberto 
Cappoa ni, Dir. Adm. do Banrisul.

Gilberto Cappoani, Dir. Adm. do Banrisul, Marli Fátima L. 

Colom bo e Elise Virgínia W. Müller, Repr. da EEF Sagrado Cora-

ção de Jesus; Dilan Camargo, Sec. Subst. de Estado da Cultura; 

Angélica Weissheimer, RBS/TV Passo Fundo. 
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A entidade vencedora do prêmio Inclusão Cultural Banri-
sul-RBS e Jornada Nacional de Literatura, no valor de dez mil 
reais, foi a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de 
Jesus, de Esteio - RS, pelo seu projeto “Arte com vida”. O projeto 
oferece oficinas de dança, música, esportes e brincadeiras a 85 
crianças e adolescentes carentes de nove a dezoito anos. O prê-
mio de Inclusão Cultural Banrisul-RBS e Jornada Nacional de 
Literatura é dado em reconhecimento ao trabalho de entidades e 
instituições que permitem ou facilitam o acesso de comunidades 
de baixa renda à cultura em todas as suas formas. Em sua pri-
meira edição, o prêmio teve um total de oitenta trabalhos inscri-
tos dos mais diferentes pontos do estado. A escolha do vencedor 
foi, sem dúvida, uma árdua tarefa para o júri, composto pelas 
seguintes pessoas: Dr. Paulo Ledur, representando a Secretaria  
da Cultura; Vera Lúcia Domit, representando a Secretaria da 
Educação; Zenir Camilo, representando a Secretaria de Traba-
lho, Cidadania e Ação Social; Adriano Lopes, representando a 
Secretaria de Comunicação; professor Miguel Rettenmaier, da 
Universidade de Passo Fundo, representando a Coordenação da 
Jornada Nacional de Literatura; Rejane Costa Passuelo, repre-
sentando o Banrisul, e Márcio Milleto Mostardeiro, da Funda-
ção Maurício Sirotsky, representando a RBS.
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ENCERRAMENTO
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[ Tania M. K. Rösing ]

Eu realmente não sei se não há uma lágrima em cada olho 
e também se não há um pouquinho de tristeza no coração no 
momento em que nós nos despedimos. Foram quatro dias ma-
ravilhosos. Foram quatro dias de cultura e afeto. Nós quere-
mos agradecer não apenas às autoridades, aos nossos sensíveis 
patrocinadores, aos nossos convidados, escritores, não só do 
Brasil, mas de outros países. Nós queremos agradecer espe-
cialmente a vocês, participantes da 10ª Jornada Nacional de 
Literatura. Há muitos anos nós fazemos essa despedida, mas, 
desta vez, tem um pedido: nós vamos ter de fazer pensamento 
positivo para que consigamos o Portal das Linguagens até a 
próxima edição da Jornada. Todo mundo firme pensando, aju-
dando e nos apontando também caminhos para que possamos 
dar o passo seguinte. Esta lona é linda, é maravilhosa, mas nós 
precisamos de segurança e precisamos ocupar este espaço de 
segunda a domingo, manhã, tarde e noite, para ajudar o nosso 
povo. Gente, muito obrigado, e tenham uma continuidade de 
ano muito feliz. Façamos mais leitores comprometidos, críti-
cos, cidadãos. É pela leitura e só, somente pela leitura, que nós 
faremos realmente uma nação melhor, um grande abraço, um 
grande beijo a todos e até 2005.

[ Rui Getúlio Soares ]

Senhoras e senhores, autoridades presentes neste mo-
mento final e grandioso da 10ª Jornada Nacional de Literatu-
ra. Nossa palavra é de agradecimento aos patrocinadores que 
viabilizaram a realização da 10ª edição da Jornada Nacional de 
Literatura, com um público de 15 mil pessoas. Nossa palavra é 
de reconhecimento pela participação atenta e efetiva de todos 
os que aceitaram o desafio de fazer parte desta grande festa. 
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Nossa palavra é de aplauso à Comissão Organizadora desta 
grande movimentação cultural, que tantos benefícios tem tra-
zido para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, sendo reconheci-
da por tantas instituições de outros países.

 Desejamos manifestar o compromisso da Universidade de 
Passo Fundo, no momento em que comemora 35 anos de exis-
tência, considerando sua natureza comunitária, em continuar a 
realizar movimentos que promovam a capacitação profissional, 
mas, especialmente, que aprimorem a sensibilidade de todos 
aqueles que têm acreditado em nossas propostas de valoriza-
ção da literatura, da arte, da cultura, como um todo. O Campus 
Central da universidade durante quatro dias engalanou-se com 
a presença alegre e amiga de todos os senhores e senhoras. Vol-
tem sempre à nossa universidade. 

A imagem que ora vemos no Circo da Cultura nos estimula 
a continuarmos lutando por um país em que a educação e cul-
tura andem de mãos dadas. Ao retornarem a suas comunida-
des, levem o nosso abraço aos demais leitores que não tiveram a 
oportunidade de estar conosco e o desejo de que as lições apren-
didas com os escritores, com os artistas, com os professores de 
outras universidades brasileiras e estrangeiras possam ser mul-
tiplicadas. 

O nosso desejo final é de que possamos construir um con-
certo com as vozes do terceiro milênio, num mesmo tom, num 
mesmo ritmo, cantando uma mesma canção, dizendo “incluir 
é conviver, abdicando o medo, é dar uma opção aos que estão 
em degredo, dividir uma idéia, confessar um segredo e incluir 
uma mão e não apenas um dedo”. As suas presenças muito nos 
honraram. Sejam felizes e até a próxima Jornada. Obrigado pelo 
carinho de todos.
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Nota importante
Os textos dos painéis resultam, em sua grande maioria, da 

transcrição de fitas gravadas no momento da fala de seus autores 
quando sua participação na 10a Jornada Nacional de Literatura.

Essa cirscunstância específica obriga às seguintes considera-
ções:

a) Os textos, com exceção de alguns poucos já entregues na 
versão escrita por seus autores, não podem ser lidos como 

“textos escritos” visto que as condições de comunicação ao 
grande público os impregnaram de fortes marcas de orali-
dade;

b) A transcrição das gravações procurou preservar a oralidade 
para não descaracterizá-la em sua originalidade;

c) As alterações feitas na passagem da audição para a transcri-
ção somente ocorreram quando impostas pela necessidade 
da leitura fluente e da compreensão inequívoca;

d) Os textos, como aqui se apresentam, não foram submetidos 
à apreciação de seus autores, não cabendo a esses, portanto, 
responder por eventuais imperfeições decorrentes das limi-
tações inerentes ao trabalho de transcrição;

e) Pretende-se que os leitores consigam, pela leitura dos tex-
tos, resgatar o mais fielmente possível o encantamento das 
palavras produzido no momento exato de sua criação.
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CURSOS
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Entrega do troféu Vasco Prado aos ministrantes dos cursos
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Poética popular
Marcus Accioly

Urge um levantamento lato sensu da tradição nordestina 
ou, stricto sensu, da poesia-folclórica e da poética-popular, que 
entraram – o termo é próprio – na obra erudita de alguns dos 
nossos poetas. Paralelo a esse apanhado, também se faz neces-
sária uma poética do cordel, da viola e do pandeiro. A praxe 
seria reproduzir, através de um bom autor, o corpus do saber 
tradicional do povo (folclore ou populário) ou, por intermédio 
das pesquisas múltiplas, estabelecer uma base verossível sobre 
a poesia escrito-oral, isto é – como diria João Cabral de Melo 
Neto – a “geórgica de cordel” ou – à Antônio Houaiss – sobre 
“a oratura”. Contudo, quando aplicados à análise comparati-
va de textos, os estudos ora são falhos, ora incompletos, pois, 
além de a matéria não ter ainda recebido um tratamento mais 
específico, a métrica e a rítmica dos intertextos, oriundos da 
junção ou disjunção, resultam, por vezes, na polissemia (em 
seu sentido próprio, não como neologismo) dos sons.

Assim, a caráter, impõe-se um exame preliminar acerca 
dos “usos, costumes, cerimônias, versos, romances, refrãos, 
superstições etc.”, ou – à Guimarães Rosa – “os usares”, que 
levaram tais poetas eruditos, pelas vias populares, a – como 
diriam os portugueses – sua gaia ciência ou arte de poetar.

De certo que consideramos como sendo inovadora essa 
correspondência erudito-popular, que vai do místico ao profa-
no, do moral ao amoral e imoral, passando das orações aos can-
tos, dos folguedos aos espetáculos da literatura-folclórica: as 
ladainhas, as novenas, os benditos, as excelências ou incelên-
cias, as doenças e males (espinhela-caída, flato, feitiço, soluço, 
cobrelo, argueiro – curados com beneduras em cruzes e rezas 
cantadas), as lendas (mula-de-padre-com/ou-sem-cabeça, ca-
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bra-cabriola, caga-grosso, caipora, bicho-papão, pega-menino, 
papa-figo, lobisomem) de assombração, as fitas da cavalhada, 
o auto do cavalo-marinho, o teatro do bumba-meu-boi, a nação 
do maracatu, a festa do reisado, a marcação da quadrilha, o 
samba-de-matuto – coco e sapateado –, a cobra ondulada da ci-
randa, a dança do pastoril-religioso e do pastoril-fescenino, os 
marujos da nau-Catarineta (fandango, chegança, marujada),  a 
tribo dos caboclinhos ou cabocolinhos, as adivinhas ou adivi-
nhações, os ditados, enfim, a gruta, a furna, a caverna, o ven-
tre do Nordeste parindo os monstros sagrados ou hereges, os 
bichos, as fábulas do Litoral e da Mata, do Agreste e do Ser-
tão.

Marcus Accioly
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Literatura e música

Santuza Cambraia Naves

O curso visa analisar as convergências entre música e litera-
tura, no caso brasileiro, a partir de um recorte que se orienta pela 
seguinte problemática: a adoção, pelos músicos populares, princi-
palmente a partir dos anos 1950, de discussões antes confinadas 
ao domínio erudito. Tais discussões são bastante fundamentadas 
no período modernista pelas idéias desenvolvidas por Mário de 
Andrade, que recebem sistematização no Ensaio sobre a música 
brasileira, de 1928. Mário propõe nesse ensaio que o compositor 
afinado com o projeto de construção da nacionalidade – o “músi-
co interessado” – empreenda pesquisas dos sons populares para 
transcriá-los num registro erudito.

A partir do final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, a música 
popular brasileira retoma o princípio modernista de desenvolver 
o “populário”, embora o faça fora dos parâmetros eruditos. Dito 
de outro modo, os músicos populares operam de maneira con-
vergente com as concepções de Mário de Andrade e de Oswald de 
Andrade, que procuravam, cada um a sua maneira, promover a 
recriação dos elementos populares. Tanto Mário quanto Oswald 
viam esse procedimento como uma estratégia que impediria a 
transformação desses elementos em algo exótico para ser con-
sumido turisticamente. Ao assim proceder, a música popular de-
senvolve um componente crítico, fenômeno que tem convergên-
cia, no universo do rock, com os Beatles, Rolling Stones, Frank 
Zappa e Lou Reed, entre outros. Com o surgimento de novos 
processos de criação, notadamente nas estéticas da bossa-nova e 
da tropicália,  a música popular torna-se o pólo para o qual con-
vergem discussões literárias, políticas e filosóficas, entre outras. 
Ao adotar a prática da intertextualidade, dialogando com o tea-
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tro, o cinema e, sobretudo, utilizando a metalinguagem, a canção 
popular passa a ocupar um lugar privilegiado entre outras mani-
festações culturais. Em conseqüência dessas mudanças, surgem 
parâmetros críticos que se desvencilhiam da clássica divisão eru-
dito/popular e se ancoram em interpretações que dialogam com a 
teoria literária, criando-se um espaço, nas colunas culturais dos 
jornais, para a crítica (por vezes “erudita”) de música popular. 
Os últimos anos da década de 70 redefinem os rumos da canção 
e da crítica, a partir da incorporação, pelos músicos, de sensibi-
lidades  de minorias étnicas, sexuais, políticas e religiosas, entre 
outras. Cria-se, portanto, um tipo de reflexão crítica que, como 
observa Silviano Santiago, tende a se pautar por critérios mais 
antropológicos do que literários.

Conteúdo programático
O objetivo é analisar o componente crítico da canção popu-

lar criada no Brasil principalmente após o advento da bossa-nova. 
A partir do surgimento desse estilo musical, a música popular 
torna-se o pólo para o qual convergem discussões literárias, po-
líticas e filosóficas, entre outras. Ao adotar a prática da intertex-
tua lidade, dialogando com o teatro, o cinema e, sobretudo, uti-
lizando a metalinguagem, a canção popular passa a ocupar  um 
lugar privilegiado entre outras manifestações culturais. Como 
as questões relacionadas à arte são fronteiriças, o curso é es-
truturado a partir de uma bibliografia que recorre a diferentes 
abordagens do fenômeno musical, relacionadas à antropologia, à 
sociologia, à história, à filosofia e à teoria da literatura.

O curso divide-se em duas partes: a primeira unidade utili-
za artigos que trabalham com o construto modernista “cultura 
popular”; a segunda é reservada para a discussão de orientações 

“modernas” e “pós-modernas” na música popular criada no Brasil 
entre o advento da bossa-nova e o tropicalismo.

As aulas serão ilustradas com gravações musicais de épo-
ca e com documentos filmados.
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1ª unidade 
Modernismo e música popular no Brasil (anos 20 e 30)

TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. São 
Paulo: Livraria Martins, 1962.
RIBEIRO, Santuza Cambraia Naves. Modéstia à parte, meus 
senhores, eu sou da Vila!: a cidade fragmentada de Noel Rosa. 
Estudos Históricos, v. 8, n. 16, p. 251-268, 1995.
VIANNA, Hermano. O encontro. In: O mistério do samba. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, URFJ, 1995. p. 19-36.

2ª unidade 
Moderno e pós-moderno na música popular (anos 50 e 60)

NAVES, Santuza Cambraia. Da bossa nova à tropicália. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
MAMMI, Lorenzo. Erudito/popular. In: PAIVA, Márcia; MO-
REIRA, Maria Ester (Org.). Cultura. Rio de Janeiro/São Paulo: 
CCBB/Editora 34, 1996. p. 185-191.
NAPOLITANO, Marcos. O conceito de MPB nos anos 60. In: 
História – Questões & Debates, Curitiba: Editora da UFPR, v. 
16, n. 30, p. 11-30, jun. 1999.
NAVES, Santuza Cambraia. A canção crítica. In: MATOS, Cláu-
dia Neiva de; TRAVASSOS, Elizabeth; MEDEIROS, Fernanda 
Teorixeira de (Org.). Ao encontro da palavra cantada – poesia, 
música e voz. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001.
WISNIK, José Miguel. A gaia ciência – literatura e música po-
pular no Brasil. Mimeografado.
SANTIAGO, Silviano. Crítica cultural, crítica literária: desa-
fios do fim do século. Prepared for delivery at the 1997 of the 
Latin American Studies Association, Continental Plaza Hotel, 
Guadalajara, Mexico, April 17-19, 1997. Mimeografado.
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Literatura e cinema

Sérgio Mota

O curso tem como objetivo o estudo conjunto das relações en-
tre cinema e literatura numa investigação que prioriza a adoção de 
inúmeras perspectivas de uma cultura pautada pela proliferação 
vertiginosa das imagens e pela importância extraordinária que a 
imagem e a visualidade vêm assumindo na epistemé moderna. Em 
filmes recentes, pretende-se estudar a emergência de um novo es-
tatuto do olhar e da sensibilidade no contexto imagético contempo-
râneo, que altera, de forma radical, nossa relação e nosso estar no 
mundo com a aceleração da realidade e a inflação virtual.

Entre outros filmes, vídeos e curtas, serão analisados Amné-
sia (2001), de C. Nolan, Dançando no escuro (2000), de Lars Von 
Trier, Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles.

[ 348 ][ 348 ]

Sérgio Mota
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Literatura e identidade cultural: 
a questão da negritude

Zilá Bernd

O minicurso propõe-se analisar as estreitas relações entre 
identidade e negritude, cuja origem é uma profunda crise iden-
titária. Movimento que surge para exorcisar os complexos de 
inferioridade dos negros, a negritude termina se cristalizando 
numa identidade de raiz única que se torna, por sua vez, uma 
máquina de exclusão. A negritude é, pois, passagem, não fim 
último. O curso tentará mostrar também os desdobramentos 
pós-negritude e as principais vertentes da literatura afro-des-
cendente (ou negra) no Brasil atual.

Zilá Bernd
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A narrativa sul-rio-grandense
contemporânea

Luís Augusto Fischer

 A existência de uma literatura sul-rio-grandense 
– condições e critérios; a perspectiva formativa, considerada 
no ambiente sulino (incluindo o diálogo com o Prata). Qua-
dro histórico contrastivo: literatura brasileira e literatura 
sul-rio-grandense; os problemas da história da literatura em 
geral, em nosso tempo; traços dominantes da literatura sul-
rio-grandense ao longo do tempo. Leituras exemplares. Simões 
Lopes Neto, Sérgio Faraco, Luiz Sérgio Metz, Lourenço Ca-
zarré, Paulo Ribeiro, Daniel Pellizzari, Letícia Wierzchowski e 
outros. Discussão  dos textos e formulação de categorias abran-
gentes para delimitação das práticas atuais.
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Luís Augusto Fischer
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A história da leitura a partir da iconografia
Márcia Abreu

O curso pretende apresentar um panorama da história da 
leitura por meio da interpretação de imagens produzidas no 
Brasil e na Europa ao longo dos últimos séculos.

Inicialmente, deseja-se analisar as “revoluções da leitura” 
que teriam ocorrido desde que o homem passou a dominar o re-
gistro escrito, examinando-se momentos em que houve modifi-
cações profundas nos modos de fixar e transmitir os discursos. 
Serão abordados momentos tão decisivos quanto o que marca 
a passagem da leitura oral para a silenciosa ou que abriga o 
início da utilização de tipos móveis para composição de livros. 
Acompanhando vários momentos de inflexão, chegaremos à 
mais recente das “revoluções”, que seria aquela associada à 
disseminação dos computadores e da internet.

Além dos grandes marcos da história da leitura no mundo 
ocidental, o curso examinará as representações sobre a cultura 
letrada em circulação no Brasil, privilegiando dois momentos 
históricos: o período colonial e o contemporâneo. Pretende-se 
examinar como se construiu, a partir dos viajantes estrangei-
ros, a idéia de que a leitura e o interesse pelo livro não se de-
senvolviam/desenvolvem no Brasil.

Os discursos sobre a precariedade da leitura no Brasil 
apóiam-se, em grande medida, em idéias preconcebidas sobre 
uma forma ideal de ler e sobre um tipo ideal de livro, fazendo 
com que se desconsidere grande parte dos brasileiros que lêem 
livros pouco valorizados pela crítica, pela escola e pela acade-
mia.

O curso pretende, finalmente, fomentar o conhecimento 
e a análise das práticas cotidianas de leitura, incentivando os 
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alunos a realizar pesquisa de campo sobre a leitura realizada 
em Passo Fundo, recorrendo a fotografias (pessoais ou institu-
cionais), pinturas, imagens veiculadas em periódicos etc.

Márcia Abreu
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Jornalismo tradicional versus 
jornalismo on-line

Zélia Leal Adghirni 

•	 As	 grandes	 linhas	 das	 transformações	 no	 jornalismo	
impresso: de Gutenberg a Bill Gates.

•	 Das	agências	de	notícias		ao	tempo	real.
•	 Texto:	“Jornalismo	on-line e identidade profissional do 

jornalista” (Zélia e Gilseno Ribeiro). Artigo apresentado 
no Encontro Anual da Compós em 2001 e publicado na 
revista da Pós-Graduação da FAC/UnB – Comunicação e 
Espaço Público –  Brasília, (primeiro semestre de 2001).

•	 Mostra	de	sites de notícias.
•	 Texto:	“Informação	on-line: Jornalista ou produtor de 

con teúdos?” (artigo publicado em Contracampo – Revis-
ta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
UFF) - Rio de Janeiro – primeiro semestre 2002).

•	 “Jornalismo	on-line: em busca do tempo real
   (artigo publicado em Jornalismo no século XXI – A Ci-

dadania. Org: Antônio Hohlfeldt e Marialva Barbosa, Inter-
com/Mercado Aberto, Porto Alegre, 2002; originalmente, em 
francês, na revista Mediamorphoses, INA, Paris 2001, com o 
título: “La Presse em ligne au Brésil: temps réel et réalité).”

•	 A credibilidade e a exatidão no jornalismo on-line (texto 
inédito – não autorizado para divulgação). 
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Jornalismo on-line e identidade 
profissional do jornalista 

Do jornalismo tradicional à internet.
Grandes revoluções: de Gutenberg a Bill Gates.
Mídia ou suporte?
Mediamorfose.
Exclusão digital:

400 milhões de internautas no mundo.
170 milhões de habitantes.
26 milhões têm acesso a um computador.
10,5 milhões de internautas no final de 2000 (Media 
Metrix).
Previsão: 16 milhões em 2003.
Desses 4,5 milhões são ativos (acessam a internet pelo 
menos uma vez por mês ou ficam mais de sete horas 
por mês na internet – pesquisa Ibope, Infonline).
500 jornais brasileiros em formato digital.

Gutenberg há quinhentos anos e internet há cinco anos: 
cinco séculos em cinco anos.

Internet é o único meio que pode oferecer todas as mídias 
juntas com a vantagem de ser a mais ágil, com exceção do rádio.

Mediamorfose (Roger Fidler) – explica os processos de 
transformação da mídia.

Origens
Internet – concebida em 1969 – ARPA (Agência de Pesquisa 

e Projetos Avançados) USA – Depto. de Defesa americana. Fins 
militares. Guerra fria. Garantir a comunicação em caso de ata-
que.

Depois desenvolveu-se entre universitários, sobretudo a 
partir de 1975.

Em 1986, expansão da internet através de rede usada por 
pesquisadores de todo o país através de centros de informática 
e computadores; em 1990, já eram oitenta países interligados.

Em 1989, foi lançada a  web, grande rede mundial; permi-
tia conexão de hipertextos, links etc.
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World Wide Web – WWW – sistema criado na Suíça por Tim 
Berners-Lee para melhorar a pesquisa cooperativa entre os físi-
cos; consiste em interconectar textos  digitados  através de cliques  
em todo o planeta. Aplicação generalizada a partir de 1993, mas 
só explodiria como fenômeno no final dos anos 90; muito recente.

Internet levou quatro anos para chegar onde a tevê levou 
13 e o rádio, 35.

Primeiro jornal digital: JB, 1995.
Ano do deslumbramento e das grandes profecias. Nicho-

las Negroponte achava que no ano 2000 haveria muito mais 
gente na telinha da internet que na tela da tevê.

Dados do mundo
Ano 2003: 400 milhões de usuários de internet no mundo 

(informações contraditórias, segundo a fonte).

Dados do Brasil:
•	 170	milhões	de	habitantes.
•	 26	milhões	têm	acesso	a	um	computador.
•	 10,5	milhões	de	 internautas	no	 final	 de	2000	 (Média	

Metrix).
•	 Previsão:	16	milhões	em	2003.
•	 Desses	4,5	milhões	são	ativos	(acessam	a	internet	pelo	

menos uma vez por mês ou ficam mais de sete horas 
por mês na internet – pesquisa Ibope, Infonline).

•	 500	jornais	brasileiros	em	formato	digital.
•	 35	milhões	de	telefones	fixos.
•	 13º	país	em	registro	de	endereços	–	450	mil	sites.
•	 Tendência	a	diminuir	em	termos	gerais	–	o	desnível	se	

acentua. Cada vez mais se concentra na população ur-
bana de alta renda. Falta de política de estímulo. Ciber-
café não existe.  Maioria de acesso é do local de trabalho.

•	 Mais	 de	 80%	 dos	 internautas	 pertencem	 à	 classe	 A,	
apenas 4%, à classe D e E.

Brasília: Situação privilegiada: maior índice de acesso e 
uso da internet. Representa  cerca de 1% da população brasilei-
ra e 4,9% do acesso à internet em todo o país. Segundo IBGE, 
mais de 60% no Plano-Piloto e 85% nos lagos Sul e Norte. Mui-
tas experiências com sucesso e fracasso, Preocupação das em-
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presas em crescer, diversificar, manter os leitores e clientes 
sem perder dinheiro.

•	 Marca	de	qualidade	(label)	–	caso	Ouest	France.
•	 Explosão	da	bolha	–	fracassos.
•	 Situação	dos	jornalistas.
•	 ANJ	–	Fenaj	–	31	sindicatos	–	250	mil	jornalistas.

No começo os sites eram meras reproduções do jornal im-
presso.  

Tipos de site que trazem algum tipo de informação: 
•	 tradicionais	(sites de notícias da grande mídia);
•	 institucionais	(Câmara,	ministérios,	ONGs);
•	 comerciais.
Fato fundador de uma nova mídia: caso Clinton/Lewinski 

para a internet – anos 90.
•	 Assassinato	de	Keneddy	para	a	tevê	–	anos	60.
•	 Guerra	do	Golfo	para	CNN.
Internet: mídia ou suporte? Possibilidade inédita de se 

informar e de se comunicar por texto, som, imagem, tudo ao 
mesmo tempo. Interagir, interferir,  ser consumidor e produ-
tos, jornalista e leitor, ser o dono do jornal, fazer sua própria 
pauta... jornal sem jornalista.

Tudo isso faz da internet uma mídia diferente, nem me-
lhor nem pior, apenas diferente.

Jornalismo on-line: em busca do tempo real

•	 Fluxo	contínuo	de	notícias:	tempo	real,	último	segundo,	
últimas etc.

•	 Hierarquia	cronológica	dos	fatos.
•	 Supressão	do	tempo	entre	fato	e	divulgação	do	fato.
•	 Tempo	real		(TR):		jornais	em	ritmo	de	agência.
•	 Origens	do	TR:	Universidade	de	Navarra.
•	 Turbinas	da	informação	(mídia	como	usina).
•	 Informação	no	lugar	da	notícia.
•	 A	urgência	da	economia.
•	 Interesses	do	mercado	pautam	a	notícia.
•	 Hábitos	criados	pelo	rádio: all news (instantâneo e interativo).
•	 Brasília,	DF;	lugar	privilegiado	na	internet.
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Obsessão da velocidade:
•	 excesso	de	informação	sem	sentido;
•	 realidade	fragmentada;
•	 tempo	de	reflexão	reduzido;
•	 jornalista:	analista	de	um	dia;
•	 ilusão:	velocidade	versus supressão do tempo;
•	 tempo	do	homem	versus tempo da mídia.

Jornalismo on-line: mudanças estruturais e 
desregulamentação profissional

•	 Desregulamentação	temporal	das	mídias:
 das turbinas da informação ao tempo real.
•	 Transformação	dos	papéis:	jornalistas	profissionais	ver-

sus produtor de conteúdos.
•	 Configuração	das	fronteiras:	jornalistas	versus assesso-

res de imprensa.
•	 Desregulamentação	 das	 rotinas	 produtivas:	 das	 jorna-

das sindicais ao tempo integral (Fórmula TR: 7x24).
•	 Desregulamentação	do	 status profissional: status pro-

fissional, sindicato, empresa, universidade.
•	 Jornalismo	e	o	complexo	ou	síndrome	de	Clark	Kent	do		

Planeta Diário.
•	 Imprensa	quarto	poder,	(quarto	do	poder)	contrapoder.
•	 Ideologia	da	transparência:	pensamento	racionalista	dos	

filósofos das luzes, Revolução Francesa. A ciência iria li-
bertar os homens das trevas; onde há luz, claridade, há 
verdade.

•	 O	mundo	deve	ser	visto	em	permanência,	vigiado.
•	 Teoria	 de	 Jeremy	Benthem:	 torre	 panóptica.	Modelo	

ins pirador do Big Brother.

Grandes decepções
A partir de 2001, visão conservadora: não assumiram que 

a rede fracassou nem fazem profecias grandiosas.
Tendências: restrição das fontes informativas. Uniformi-

zação das referência. Redução dos conteúdos jornalísticos:
•	 mesmas	agências	de	notícias;
•	 mesmas	empresas	de	meteorologia;
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•	 mesma	coletiva	para	lançamento	de	um	filme;
•	 mesmos	sites das fofocas;
•	 os	leitores	recebem	a	mesma	fonte	original	de	informação;
•	 o	que	muda	é	o	empacotamento	da	notícia,	embalagem;
•	 sites ficaram parecidos, monótonos, iguais, não mexem 

nas cores, não ousam;
•	 pouco	uso	das	ferramentas	que	a	internet	oferece	(ima-

gem e som);
•	 imagem	estática;
•	 prevalece	a	quantidade	de	 informações;	não	propõem	

links para atrair novos navegadores; não têm hipertex-
to, leitura em camadas. Banco de dados, análises; só 
nos sites de busca.

A revolução tecnológica não foi tão significativa quanto  se 
esperava. Por razões econômicas, covardia empresarial, pou-
ca criatividade, a revolução no jornalismo on-line ficou aquém 
das expectativas:

•	 problemas	técnicos	–	velocidade,	definição,	os	provedo-
res são lentos, pouco acesso à banda larga, altos custos 
da conexão ADSL ou por cabo;

•	 dificuldade	de	navegabilidade;
•	 internet	chegou	para	ficar,	mas	as	novidade	se	fazem	

raras. Saturação?;
•	 Já	criamos	o	hábito	de	ler	notícias	sem	esperar	o	amanhã	

ou Jornal Nacional. Vamos escrever e-mail e dar adeus 
definitivo aos correios para nossas mensagens urgentes. 

Características do jornalismo on-line:
•	 velocidade;
•	 imperativo	cronológico	dos	fatos;
•	 notícias	em	fluxo	contínuo;
•	 média	de	atualização	das	notícias:	um	minuto;
•	 leitura	fragmentada;
•	 falta	de	contextualização	dos	fatos;
•	 ausência	de	memória;
•	 ausência	de	“aura”	(W.	Benjamin);
•	 lógica	do	consumo	imediato	(dez	segundos	para	ler	um	flash);
•	 extrema	economia	de	tempo;
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•	 à	procura	de	uma	linguagem	(pirâmide	invertida,	“taça	
de champagne”, blocos?);

•	 concentração	 de	 tarefas	 jornalísticas:	 pauteiro,	 repór-
ter, redator, revisor, técnico;

•	 sites e portais: uma moldura a ser preenchida?;
•	 jornalista	ou	produtor	de	conteúdos?;
•	 “jornalista	sentado”	–	(jornalismo	sedentário,	telefone,		

tarefa copiar-colar);
•	 trabalho	anônimo	e	impessoal	(ausência	de	autor);
•	 conflito	entre	velocidade	e	credibilidade;
•	 oculta	o	modo	de	produção	(leveza	aparente	que	ofusca	

o peso da estrutura: jornalista, técnicos, webdesigners,  
telefones de última geração, tecnologia sofisticada, fi-
bras óticas etc.).
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Linguagem fílmica:
a adaptação literária para cinema e 

televisão

Jorge Furtado

O tema do nosso encontro hoje é a transposição da lite-
ratura para a linguagem audiovisual. Vou comentar o assunto 
de dois pontos de vista: o primeiro técnico ou estético; o segun-
do, ético. Quanto aos aspectos estéticos, há muitas diferenças 
entre a linguagem escrita e a linguagem audiovisual. Eu vou 
tentar lembrar aqui três diferenças.

A primeira e mais evidente diferença é que, na linguagem 
audiovisual, toda a informação deve ser visível ou audível. Isso 
parece uma obviedade ululante, mas quem já tentou fazer um 
roteiro sabe como é difícil evitar a tentação de escrever: João 
acorda e lembra-se de Maria. Isso é muito fácil de escrever mas 
muito difícil de filmar. Palavras como “pensa”, “lembra”, “es-
quece”, “sente”, “quer” ou “percebe”, presentes em qualquer 
romance, são proibidas para o roteirista, que só pode escrever 
o que é visível. A literatura, que a todo momento nos remete 
ao fluxo de consciência dos personagens, pode utilizar todas 
essas palavras, mas não necessariamente precisa utilizar todas 
essas palavras, o que faz com que alguns textos sejam muito 
mais facilmente adaptáveis do que outros.

A segunda diferença fundamental, e que também diz res-
peito à natureza dessas linguagens, pode ser analisada a par-
tir de uma frase de Umberto Eco: “Toda a narrativa se apóia 
parasiticamente no conhecimento prévio que o leitor tem da 
realidade.” A metamorfose de Kafka começa com a seguinte 
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frase: “Ao despertar após uma noite de sonhos agitados Gregor 
Samsa encontrou-se em sua própria cama transformado num 
inseto gigantesco.” Essa frase, talvez a melhor primeira frase 
da história do romance, pois diz tudo que é preciso saber para 
que a história comece. Cada um de nós, leitor, imaginou a sua 
própria cena; o escritor nos informa apenas aquilo que ele jul-
ga ser necessário, o leitor imagina todo o resto.

Já os cineastas – e os roteiristas – precisam fazer grande 
parte do trabalho do leitor. Qual a cor do inseto? É uma cama 
de madeira ou de metal? Qual a cor das paredes do quarto?  
Há uma janela? A luz entra pela janela: através da persiana 
ou através das cortinas? Como é o piso desse quarto? É de ma-
deira ou está coberto por um tapete? A cama tem lençóis? Há 
outros móveis no quarto? Mesmo que muitas dessas perguntas 
sejam respondidas na seqüência do livro, o cineasta precisa 
imediatamente tomar essas decisões, adiadas pelo autor. Len-
do, cada leitor cria as suas próprias imagens, sem custos de 
produção e limites de realidade. É natural que se decepcione 
quando veja as imagens criadas pelo cineasta e diga: “Gostei 
mais do livro.”

A ordem em que as informações são liberadas no cine-
ma ou na literatura são inteiramente diferentes. Lembro um 
trecho de um livro de Dashiel Hammett, o mais filmável dos 
romancistas, em que Sam Spade descreve sua entrada numa 
casa: “Havia duas mulheres na sala. As duas estavam nuas 
mas só uma estava morta.” A frase de Hammett nos surpreen-
de pela avalanche de informações. Hammett primeiro nos in-
forma que há duas mulheres na sala, depois nos informa que 
estão nuas e, em terceiro lugar, nos informa que uma delas 
está morta. A adaptação dessa cena para o cinema quase que 
inevitavelmente perde o caráter surpreendente desta escolha 
ao revelar, simultaneamente, a existência das duas mulheres, 
o fato de estarem nuas e o fato de uma delas estar morta.

O terceiro aspecto técnico a ser considerado é que o cinema, 
como a música, é uma forma de expressão em que o tempo de 
apreensão das informações é definido exclusivamente pelo autor. 
Cada um de nós estabelece o próprio ritmo de leitura. Cada um de 
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nós passa o tempo que quiser observando um quadro. Mesmo no 
teatro, o ator pode esperar que o público pare de rir de uma piada 
para dar seqüência ao texto. Mas um filme de 1 hora e 32 minutos 
é visto por qualquer espectador em 1 hora e 32 minutos.

Além dessas três, poderíamos lembrar ainda de muitas 
outras diferenças. O cinema, ao contrário da literatura, é um 
evento, um ritual para o qual nos vestimos, saímos de casa 
e pagamos ingresso; um ritual compartilhado com outros es-
pectadores. O cinema é um trabalho coletivo, ao contrário do 
texto, quase sempre expressão de um indivíduo. A linguagem 
cinematográfica, ao contrário do texto, é intuitiva; ninguém 
precisa ser alfabetizado para entender um filme. Mas é impor-
tante lembrar que o cinema não é só literatura; ele mistura fo-
tografia, teatro, música, dança, pintura e literatura, criando a 
sua própria linguagem, que está em constante transformação, 
como qualquer linguagem. Muitos outros elementos não pre-
sentes na literatura são utilizados pela linguagem do cinema, 
como os movimentos de câmera, os enquadramentos, a música, 
a cor e a luz. Cabe ao roteirista agregar esses elementos ao fil-
me de modo a ser fiel – ou não – ao espírito do texto.

A linguagem audiovisual, tendo como base a literatura ou 
não, tem dado, neste século de existência, uma enorme contri-
buição ao acervo do conhecimento humano. Eu não precisaria 
aqui lembrar de como o cinema e a televisão contribuíram para 
compartilhar as diferentes visões de mundo, de diferentes épo-
cas e países. Vários livros sagrados nos alertam do perigo de 
criar imagens, mas qualquer raciocínio no sentido de uma con-
tra-revolução da imagem acaba, em extremo, na imperdoável 
explosão das estátuas de Buda no Afeganistão.

As relações entre o cinema e a literatura são antigas e 
nem sempre amistosas. Antes da invenção do direito autoral, 
em 1910, os cineastas simplesmente roubavam histórias dos 
livros. Em 1911, Gabriele d’Annunzio vendeu toda a sua obra, 
já escrita, para uma empresa cinematográfica italiana. Desde 
lá, milhares de livros têm sido adaptados para o cinema. Se-
gundo Ely Azeredo, a Bíblia é o livro campeão de adaptações, 
com incontáveis filmagens. O segundo lugar é de Sir Arthur 
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Conan Doyle, com mais de duzentas versões de Sherlock Hol-
mes; em terceiro lugar aparece o Drácula de Bram Stoker.

Esta é uma platéia de leitores e professores, mas duvido 
que algum de vocês já tenha ouvido falar em Cornell Woolrich. 
No começo dos anos 50 ele publicou numa revista barata de 
contos policiais  uma história intitulada “Tinha que ser as-
sassinato”. Em 1954 o conto de Woolrich tornar-se-ia um dos 
maiores clássicos da história do cinema, adaptado por Alfred 
Hitchcock com o título de Janela indiscreta. Isso me faz con-
cordar com a divertida afirmação de Hitchcock de que “livros 
ruins é que dão filmes bons”. Dashiell Hammet e James Cain 
eram grandes escritores e seus livros deram ótimos filmes. Ja-
mes Ellroy é um ótimo escritor e seu livro Los Angeles, cida-
de proibida virou um ótimo filme. Shakespeare, para citar o 
maior dos autores, já foi transformado em pelo menos três 
grandes filmes: Ran (baseado em Rei Lear) e Trono manchado 
de sangue (baseado em Macbeth), duas adaptações de Akira 
Kurosawa, além do Hamlet de Laurence Olivier.

Mas é certo que a boa literatura não necessariamente dá 
bons filmes. William Falkner, além de nunca ter virado um bom 
filme, trabalhou em Hollywood e foi um roteirista medíocre. 
Dostoievski, Kafka, Cervantes, Proust, Machado de Assis ou 
Eça de Queirós ainda não entraram para a história do cinema.

A literatura é uma forma de expressão muitíssimo mais 
complexa que o cinema não só pelo seu acesso fácil ao incons-
ciente alheio, mas também porque começou quatro ou cinco 
mil anos antes. Se achamos que Cidadão Kane é um clássico 
por ter sido o seu “valor posto à prova do tempo”, o que dizer de 
Homero, Aristóteles, Montaigne, Shakespeare e Cervantes?

O cinema sempre aprendeu com a literatura não só fil-
mando suas histórias, mas também reproduzindo seus proce-
dimentos narrativos. Usando como guia o livro Mimesis, de 
Erich Auerbach, poderíamos fazer um paralelo entre os modos 
de representação da realidade na literatura e no cinema. De 
Homero o cinema aprendeu o flash-back e a idéia de que cro-
nologia é vício; de Petrônio, o poder dramático da prosódia e 
a subjetividade do discurso; de Dante, a vertigem dos aconte-
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cimentos, a rapidez para mudar de assunto; de Boccaccio, a 
idéia da fábula como entretenimento; de Rabelais, os delírios 
visuais e a certeza de que a arte é tudo que a natureza não é; 
de Montaigne, o esforço para registrar a condição humana; de 
Shakespeare, Cervantes (e também de Giotto), a corporalidade 
do personagem e o poder da tragédia. Da comédia de Moliére o 
cinema aprendeu que a história é uma máquina. Voltaire ensi-
nou a decupagem, a técnica do holofote e o humor como forma 
avançada da filosofia; de Goethe, o cinema (e também a tele-
visão) aprendem o prazer do sofrimento alheio; de Stendhal e 
Balzac vieram o realismo, a narração off e o autor como per-
sonagem; de Flaubert vieram a imagem dramática e o roteiro 
como tentativa de literatura. Brecht é o pai do cinema-teatro e 
a idéia de que realismo tem hora.

Eu, é claro, não fui o primeiro a buscar na literatura a 
chave para a compreensão dos procedimentos narrativos do ci-
nema. Eisenstein foi fundo sobre o tema no seu texto “Dickens, 
Griffith e nós”:

Deixemos Dickens e toda a plêiade de antepassados, que re-
montam inclusive aos gregos e a Shakespeare, lhes lembrarem 
mais uma vez que ambos, Griffith e nosso cinema, provam que 
nossas origens não são apenas as de Edison e seus companhei-
ros inventores, mas se baseiam num enorme passado cultural; 
cada parte deste passado, em seu momento da história mundial, 
impulsionou a grande arte da cinematografia. Que este passa-
do seja uma reprovação às pessoas inconscientes que trataram 
com arrogância a literatura, que contribuiu tanto para esta 
arte aparentemente sem precedentes e é, em primeiro lugar, e 
no mais importante: a arte de observar – não apenas ver, mas 
observar (A forma do filme).

Claro, é disso que se trata, no cinema, na literatura ou 
em qualquer forma de expressão: a arte de observar; observar 
a vida e traduzi-la em obra, seguindo o conselho de Stravisky: 

“arte requer comunhão”.
Para falar sobre os aspectos éticos da relação do cinema 

com a literatura, eu começo lembrando uma frase de Thomas 
Edson, um dos pioneiros do cinema: “Estou trabalhando numa 
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invenção extraordinária e em pouco tempo as crianças não 
precisarão ler nenhum livro.”

Este encontro em Passo Fundo e o interesse das milhares 
de crianças que participam da Jornadinha é uma prova de que 
a profecia de Edson, felizmente, não se cumpriu. Mas é certo 
que a necessidade de ouvir histórias e contar histórias, que até 
o século dezenove era, em grande parte, suprida pela literatu-
ra (e, para a maioria analfabeta, pelo teatro), foi substituída 
em grande parte pelo cinema e, depois, pela televisão. Quem 
tem filhos sabe da dificuldade de convencê-los a enfrentar a 
longa, silenciosa e solitária leitura de um romance. Mas quem 
ama realmente seus filhos e já sentiu pelo menos uma vez o 
prazer da leitura, não desiste de tentar. E quase sempre obtém 
sucesso.

O cinema aprofundou uma transformação chamada por 
Daniel Boorstin de “a revolução gráfica”, que começou nos Es-
tados Unidos no século dezenove. Graças às novas tecnologias 
de impressão de fotos, os jornais foram inundados de imagens. 
Alguns críticos começaram a se queixar do excesso de ilustra-
ções da imprensa. O cinema, surgido no final do século deze-
nove e desenvolvido no início do século vinte, elevou os efeitos 
dessa revolução ao cubo. Na opinião de Boorstin, o que essa 
enchente de imagens tem de mais preocupante é que ela possa 
incentivar apenas o pensamento imagético: “Pensar em termos 
de uma imitação ou representação artificial da forma externa 
de qualquer objeto e, sobretudo, de uma pessoa.”

Esse pensamento nasce à custa do pensamento ideal: 
“Pensar em termos de alguma idéia o valor ao qual se pode 
aspirar.” Neal Gabler afirma que “a profusão de imagens nos 
direciona para o aqui e o agora, para algo imediatamente útil. 
O ideal nos direciona para algo acima e além, para algo cuja 
utilidade não é aparente de pronto”. Para Boorstin, a revolu-
ção gráfica foi também uma revolução moral porque substituía 
a aspiração pela gratificação.

Neil Postman acrescenta uma observação a isso: o texto 
impresso exige raciocínio. Empregar a palavra escrita significa 
seguir uma linha de pensamento que exige um poder consi-
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derável de classificação, de inferências e argumentação. Uma 
sociedade baseada, sobretudo, no texto escrito seria aquela em 
que a lógica, a ordem e o contexto predominam. Numa socie-
dade baseada em imagens, por outro lado, lógica e contexto 
perdem terreno para a gratificação imediata. A revolução da 
imagem transformou nossa maneira de pensar. Não seria o 
caso de afirmar, como Godard, que o cinema foi um erro, mas é 
fundamental reconhecer que ele supre parcialmente nossa ne-
cessidade de compartilhar histórias e ocupa um espaço antes 
preenchido pela literatura.

É importante lembrar, a favor da transposição da literatura 
para o cinema ou para a televisão, que todas as obras adaptadas 
aumentam em muito suas vendas. Eu não sei se as pessoas lêem os 
livros, mas sei que elas compram os livros, o que é bom. Certamen-
te, algumas lêem os livros. O simples fato de incentivar a leitura 
justifica as adaptações. E já que o tema da Jornada é a inclusão, é 
preciso lembrar que somos o país de maior concentração de renda 
do mundo, o campeão planetário da desigualdade. E se temos sem-
terra, sem-teto e sem-emprego, temos também milhões de sem-
livros e de sem-cinema. A televisão, presente em quase todas as 
casas brasileiras, assume, assim, um papel fundamental de difusão 
cultural. É pena que seja tão raramente utilizada com qualidade. 
Os milhões de brasileiros sem livros e sem cinema merecem, pelo 
menos, uma televisão melhor. Como afirma Jean-Claude Bernar-
det, é fundamental “entender a dramaturgia como um laboratório 
social porque é através dela que pesquisaremos e aprofundaremos 
as nossas relações com o social”. É na sua produção cultural que 
um povo se reconhece e, reconhecendo-se, pode se transformar.

Para terminar, quero deixar registrado, especialmente aos 
pais presentes, que as narrativas audiovisuais, por melhores que 
sejam, não substituem a importância e o prazer da leitura. Só a 
leitura produz escritores e só a leitura produz bons cineastas. O 
cinema e a televisão criam imagens, a leitura cria imaginação.
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Teatro de bonecos: o ator e seu duplo

Ana Maria Amaral

O objetivo principal da oficina é incentivar a leitura e a 
produção de textos nas escolas e salas de leituras com o auxílio 
de bonecos.

Durante o curso os alunos terão a oportunidade de aprender 
como os bonecos são confeccionados e manuseados durante as 
apresentações, a importância das falas dos personagens e como 
animar a platéia com brincadeiras e diálogos improvisados.

Enfim, é um convite para que todos os participantes se 
transformem em brincantes através de jogos lúdicos e ativida-
des criativas.
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O sentido dos sentidos:  
a educação (do) sensível

João Francisco Duarte Júnior

Muitas de nossas crises contemporâneas – como a degrada-
ção ambiental, o colapso das cidades, a violência gratuita, a fome, 
a crescente concentração de renda, a perda de valores éticos etc. 
– parecem advir, para além do sistema econômico-industrial que 
mais e mais se globaliza, de uma certa degeneração do conhe-
cimento humano que lhe serve de base e o movimenta. Porque, 
se a Idade Moderna (iniciada por volta do século XV) fundou-se 
e desenvolveu-se através de um saber eminentemente quanti-
tativo, de uma rigorosa lógica conceitual, este, ao ser tomado 
como a única forma de conhecimento digna de confiança, ba-
niu de nossas relações com o mundo todo o saber qualitativo 
oriundo da sensibilidade humana. O conhecimento inteligível, 
proveniente de uma “razão pura” desligada dos nossos sentidos, 
ignora a existência de um saber sensível, de um saber colado à 
vida e que primeiro nos torna conscientes da realidade.

O conhecimento inteligível (abstrato, conceitual, cere-
bral) e o saber sensível (concreto, sensorial corporal): estas, as 
duas maneiras de nos relacionarmos com o mundo. Porém, se 
ao primeiro se deveu o imenso e vertiginoso desenvolvimento 
material e pecuniário dos séculos modernos, sua lógica pétrea 
exigiu que nossa visão de mundo e, em conseqüência, nossa 
educação, a ele estivessem voltadas com exclusividade, des-
curan do-nos sistematicamente do segundo. Isso nos acarre-
tou um progressivo embotamento de  nossos sentidos e uma 
palpável regressão de nossa sensibilidade, mesmo para com 
nosso entorno mais imediato. Raciocinar com maior rapidez 
e sentir com menor acuidade, eis o resumo dos tempos ditos 
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“modernos”. Em outras palavras, nos dias que correm vemos 
a nossa estesia (capacidade de sentir) vir sendo transformada 
em anestesia.

Assim, o antídoto para isso que vem envenenando a exis-
tência humana no planeta – o crescente poderio de uma ra-
zão abstratamente insensível – quer parecer seja mesmo uma 
aplicada educação de nossa capacidade sensível; uma educação 
que possa equilibrar e ampliar nossa razão para que ela ocupe 
também do particular, do qualitativo, do presente em que ha-
bitamos. Desse modo, a razão sensível nos restituiria muito da 
qualidade de vida ora perdida e, talvez, nos conduzisse a um 
futuro menos assustador do que esse que se delineia no hori-
zonte. É necessária, doravante, uma educação sobretudo es-
tésica,  se quisermos alcançar uma sociedade planetária mais 
equilibrada e eqüânime, para que o sensível e o inteligível se 
ombreiem na construção do existir das futuras gerações.

João Francisco Duarte Júnior
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Formação do leitor numa sociedade  
em transformação

Adilson Citelli

As profundas transformações ocorridas no mundo nesta 
passagem de século tiveram tal abrangência e intensidade que 
afetaram praticamente todos os segmentos da vida, desde as 
organizações e reorganizações dos modelos de gerenciamen-
to dos Estados nacionais, passando pelo desenvolvimento tec-
nológico e indo até as fronteiras das novas indagações éticas 
trazidas à luz pela possibilidade da clonagem humana. Nesse 
processo cresceu a influência dos meios de comunicação mais 
ou menos tradicionais, como o rádio, a televisão, a imprensa 
escrita, a internet, os sistemas digitais, a informática. Ocorre 
que tais dispositivos trouxeram consigo novas linguagens, pro-
vocando, portanto, a necessidade de se ampliar o conceito de 
leitura, os modos de ler e entender, requisitando, inclusive, dos 
sistemas formais, como a escola, estratégias de intervenção 
que permitam apreender os significados postos em movimento 
por esses novos conjuntos sígnicos.

O que se pretende neste curso é trabalhar um pouco 
mais de perto com variáveis textuais, em que se incluem as 
mensagens geradas pelos meios de comunicação, no intuito de 
se compreender como ocorre a produção do sentido – e sua 
apreensão – tendo em vista a formação de um novo sensorium 
leitor, agora mediado não apenas pelo discurso formador da 
escola, centrado na palavra, mas por uma complexidade de lin-
guagens facultadas pelos media.
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Leitura e produção de ciberpoesia

Sérgio Capparelli

O curso abordará as transformações da poesia, espe-
cialmente da poesia infantil, a partir das linguagens digitais. 
Para isso, divide a poesia entre a fase pré-semiótica e semió-
tica (Georges Jean), trabalhando-a como uma linguagem sem 
preo cupa ção instrumental, partindo-se de um paralelo com as 
outras linguagens. Em seguida, serão analisadas as diversas 
formas de expressão poética infantil, sejam as parlendas, jogos 
de linguagem, trava-línguas etc.

Num segundo momento, a trajetória poética será inserida 
numa perspectiva histórica, recuperando-se o papel das van-
guardas, sobretudo das européias do início do século (dadaísmo, 
surrea lismo, futurismo), em suas buscas de uma arte ou poesia 
totais. Nesse momento entra o papel das tecnologias digitais, pos-
sibilitando essa convergência e transformando a idéia de poesia.

Assim, o conceito de poesia se atualiza, estabelecendo um 
diálogo com algumas propostas novas de leitura, texto e leitor 
ativo. Buscar-se-á situar as poéticas digitais no interior desse 
movimento renovador, discutindo-se as principais característi-
cas dessas poéticas, como a interatividade, a hipertextualidade 
e a multimidialidade. Parte do curso consistirá na análise de 
algumas experiências, como as apresentadas no site de Angela 
Lago, no do Ouroboro Kids, nas seções de “O Estadinho” e em 
outros sites de ciberpoesia.

Outros temas levantados pelas poéticas digitais durante o 
curso: a questão da autoria, da desorientação, da retórica dos 
links, do início e fim de um texto, do novo estatuto do leitor 
infantil, a questão da tradição e da criatividade e a questão do 
circuito cultural num ponto de vista não iluminista.
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Conteúdo programático
•	 A	poesia	e	a	poesia	infantil	como	uma	questão	de	lin-

guagem; a fase pré-semiótica da linguagem; a fase se-
miótica; as parlendas, trava-línguas, jogos de lingua-
gem e o leitor infantil.

•	 O	papel	das	vanguardas	 (futurismo,	dadaísmo,	 surrea-
lismo) e a procura de uma convergência da linguagem; o 
movimento concreto; as mudanças no estatuto do leitor 
e do texto poético, com a digitalização da cultura.

•	 As	características	das	poéticas	digitais;	a	interativida-
de; a hipertextualidade; a convergência de linguagem e 
o público infantil; os jogos de computador; chats infan-
tis; blogs; os livros de poesia digital.

•	 Ourobotos	Kids,	Ângela	Lago,	 ciberpoesia,	poesia	em	
Movimento (“Estadinho”); a questão da prática e da 
teo ria; a produção digital cultural para crianças, a poe-
sia e a exclusão digital.

[ 373 ][ 373 ]

Sérgio Capparelli
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A identidade do sujeito e a escrita do 
professor de língua materna

Maria José Coracini

Assumindo identidade como fragmentária, constituída por 
inúmeros discursos (e cada qual por outros) que se cruzam, se 
imbricam, se rompem e se fraturam, sob a aparência ilusória da 
unidade e da homogeneidade – heterogeneidade constitutiva –, 
pretende-se, com base em teorias do discurso e da psicanálise, 
lançar um olhar sobre o discurso do sujeito professor de língua 
materna, buscando representações ou imagens de seu fazer pe-
dagógico e problematizando-as à luz de teorias do discurso.

A concepção de identidade, enquanto sentimento de unidade 
(sentimento de identidade,  conforme  Nicole Berry),  do  mesmo,  
de  totalidade, constrói-se no imaginário a  partir de múltiplos 
discursos (interdiscurso), contraditórios e em conflito, de que se 
constitui uma dada formação discursiva. As imagens estabelecem 
relações com a subjetividade. Identidade  é,  portanto,  uma  cons-
trução imaginária ou uma soma de construções imaginárias.

Procuraremos responder, dentre outras, às seguintes pergun-
tas: a) O que significa ser professor e professor de língua materna 
em particular? b) Quem é o aluno para o professor? c) O que signi-
fica ensinar e ensinar a língua portuguesa em particular? – sobre-
tudo se pensarmos que língua materna é aquela que nos constitui 
enquanto sujeitos, que funda, portanto, a nossa subjetividade.

Para isso estão sendo analisadas, no seio do Projeto Inte-
grado CNPq “Interdiscursividade e identidade no discurso didá-
tico-pedagógico (LM e LE)”, respostas a questionários subme-
tidos a professores do ensino fundamental e médio, bem como 
redações escritas por professores de língua materna da rede ofi-
cial de ensino do estado de São Paulo.
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Tomamos tanto as redações quanto as respostas como 
verdadeiras narrativas em torno das quais se constrói a identi-
dade do professor, que, embora ilusória, constitui o imaginário 
do sujeito. Ora limites entre as narrativas reais que consti-
tuem a história e as narrativas ficcionais são tênues e emba-
çados, de modo que todo dizer é dizer-se, que todo recordar é 
interpretar: mesmo quando se fala ou se escreve a respeito de 
outro, é de si que o sujeito fala.



[ 376 ]

Avaliação de dicionários:  
o dicionário de usos

Francisco da Silva Borba

Para se avaliar dicionários é preciso primeiro compará-
los e, para tanto, convém descobrir como são organizados. Um 
dicionário de língua, ou seja, um dicionário que mostra como a 
língua está sendo usada, apóia-se necessariamente numa teo-
ria lexical e, depois, numa teoria gramatical. A primeira guia-
rá a seleção da nomenclatura ou conjunto de entradas no que 
diz respeito à estrutura mórfica dos itens lexicais ou lexias: 
formas livres e formas presas, lexias simples e lexias comple-
xas e sua distribuição em entradas ou subentradas. A segunda 
guiará a montagem dos verbetes decidindo não só sobre a or-
dem das informações, mas principalmente sobre sua natureza 
ou qualidade. Neste ponto deve-se demonstrar que dicionário 
e gramática, como instrumentos pedagógicos, têm pontos em 
comum, nas não se superpõem:  o dicionário é o lugar do parti-
cular, do tópico, e a gramática é o lugar do genérico, das regras; 
o dicionário enumera palavras, a gramática enumera regras. 

A teoria gramatical adotada pelo dicionarista estará paten-
te primeiro na adoção ou não de uma taxionomia e, em seguida, 
na apresentação dos verbetes de palavras gramaticais [artigos, 
pronomes, advérbios, preposições, conjunções etc.]. Estará 
latente na seleção e ordenação das informações que entrarão 
nos verbetes de palavras lexicais [substantivos, adjetivos e ver-
bos]. A taxionomia e a seleção de informações determinam a 
composição do sistema definitório do dicionário. Cada verbete 
do dicionário é um texto que pode abrigar subtextos, ou seja, 
um conjunto de abonações ou metaexemplos que ilustram as 
diversas acepções. Quer se desentranhem frases de contextos 
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maiores, quer se construam metaexemplos, faz-se necessário 
tomar cuidado para não se enviesar para uma possível orien-
tação ideológica [política, religiosa, partidária etc.] dominante 
ou preferido/defendida pelo dicionarista.

Todo dicionário deve apresentar, logo de início, seus ob-
jetivos. Munido dos elementos esboçados acima, o avaliador, 
através de uma leitura horizontal, ou seja, uma leitura por 
classes de palavras ou por campos morfossemânticos, terá con-
dições de verificar até que ponto os objetivos foram alcançados 
e, assim, classificar os dicionários como excelentes, bons, regu-
lares etc. segundo um conjunto previsto de possíveis necessi-
dades dos usuários.
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A necessidade de ensinar gramática 
na escola

Valdir Flores

Em linhas gerais, na atualidade, é possível definir duas 
atitudes relativas à gramática tradicional e suas relações com 
os estudos contemporâneos da linguagem: por um lado, a 
maioria dos estudiosos em matéria de linguagem volta-se para 
a descrição do fato lingüístico, seja quanto ao escopo de uma 
língua particular, seja quanto às línguas em geral, trazendo, 
com isso, uma contribuição à lingüística, atualmente diver-
sificada em inúmeras tendências; por outro lado, há notória 
falta de unanimidade entre os professores dos níveis de ensino 
fundamental, médio e superior em torno da atitude que devem 
ter frente à gramática tradicional: oscilam eles entre a total 
desconsideração da tradição dos estudos gramaticais – sob o 
argumento de que os cânones gramaticais soam como princí-
pios anacrônicos, sem justificativas pormenorizadas acerca do 
fato lingüístico em estudo – e a inconteste aceitação do que 
é postulado por autores que exercem função controladora do 
fenômeno lingüístico.

É evidente que tal antagonismo demanda olhar atento 
e crítico. Vale, porém, deter-se um pouco mais a respeito do 
qualificativo crítico, principalmente se for considerado que se 
testemunha, nos últimos anos, a emergência significativa de li-
teratura, nem sempre de boa qualidade, que aponta restrições 
ao modo de encaminhamento das questões da linguagem na 
gramática tradicional.

Neste curso, parte-se da consideração de que, evidente-
mente, não se trata de entender o termo “crítico” no sentido 
de apreciação desfavorável, mas no sentido de discussão que 
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busca elucidar métodos e procedimentos adotados pela gramá-
tica tradicional, fazendo a apreciação minuciosa dos resulta-
dos pretendidos e daqueles efetivamente alcançados. Com isso, 
acredita-se que é viabilizada uma discussão que coloca em re-
levo uma visão que, sem desmerecer as conquistas já obtidas, 
lança um olhar sincrônico sobre a produção da pesquisa no 
âmbito da gramática.

Dessa maneira, é-se levado a saber que há, no Brasil, só-
lida tradição em estudos vernáculos que, muitas vezes, passa 
desapercebida para aqueles que, na intenção de descrever e, 
mesmo, de explicar questões do português sob a influência de 
teorias lingüísticas recentes se lançam ao estudo da língua.

O ponto de partida é considerar que o conceito de norma 
culta, utilizado como parâmetro de avaliação da pesquisa lin-
güística presente nos compêndios de gramática, não deve ser 
visto do prisma da conceituação atual de norma, ou seja, ape-
nas a partir da estanque oposição  prescrição/descrição. O ca-
ráter prescritivo não pode ser atribuído a todos os autores, in-
distintamente. Autores maiores, como Maximino Maciel, João 
Ribeiro, Said Ali e José Oiticica, atestam isso. Neles, encon-
tra-se também a descrição de uma língua portuguesa “real”, 
ancorada no padrão lingüístico escolarizado, jornalístico e em 
usos não necessariamente literários. Tal registro lingüístico, 
hoje, poderia ser facilmente reconhecido como a manifestação 
da linguagem escrita em uma de suas variantes.

A impressão terminológica de alguns estudos contempo-
râneos impele a ver sinonímia entre tradicional e normativo, 
ambos qualificativos de gramáticas do português. Se se consi-
derar os autores anteriormente lembrados e a esse grupo forem 
somados nomes como os de Evanildo Bechara, José Carlos de 
Azeredo, Sílvio Elia, Gladstone Chaves de Melo, entre outros, 
chega-se à conclusão de que é mais lícito considerar a gramá-
tica tradicional como normativa e descritiva simultaneamente 
(Cavaliere, 2000). Em outras palavras, há um componente nor-
mativo na gramática que se coaduna com o caráter pedagógico 
que a constitui. E, nesse mister, não difere dos demais conteú-
dos trabalhados nas escolas que são amplamente aceitos  pela 
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sociedade. Mas há, também, um componente descritivo (não  
normativo), mesmo que seja alvo de registro apenas a moda-
lidade escrita culta. A respeito disso, é bom salientar que, se 
existe um parâmetro que permite identificar um componente 
descritivo nas gramáticas tradicionais, da mesma forma, nas 
gramáticas que se apóiam nos estudos lingüísticos, é possível 
identificar a eleição de uma variante lingüística não por virtu-
de de umas ou de outras, mas, sim, pela exigência epistemoló-
gica de recortar a realidade para poder sistematizá-la.

Conteúdo programático
• As influências da escola histórico-comparativa nos estu-

dos gramaticais brasileiros; o prescritivo e o descriti vo 
nas gramáticas da língua portuguesa no século XX.

•	 As	partes	que	constituem	a	gramática	tradicional	e	sua	
relação com a descrição do português.

•	 A	morfologia	e	a	sintaxe	nos	estudos	tradicionais.
•	 Análise	 dos	 critérios	 de	 definição	 das	 classes,	 catego-

rias e funções as gramáticas tradicionais.
•	 Construção	de	uma	metalinguagem	no	interior	de	um	

quadro teórico definido, a partir da NGB.
•	 Leitura	crítica	de	análises	gramaticais	e	sua	aplicação	

a novo corpus do português.

[ 380 ][ 380 ]
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Os gêneros textuais e o ensino de língua 

Luiz Antônio Marcuschi

Este curso tem como objetivo tratar o funcionamento da 
língua na perspectiva dos gêneros textuais já que se tornou um 
consenso hoje que o trabalho com os gêneros no ensino de lín-
gua é relevante. Tudo indica que com base nos gêneros pode-se 
propor um ensino de textos concretos que circulam na socieda-
de. Além disso, pode-se tratar de questões pertinentes quanto 
aos usos orais e escritos da língua e todos os modos retóricos 
(seqüências típicas) desenvolvidos no interior dos gêneros.

Reside precisamente aí uma das razões para os Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCN) darem tanta ênfase a esse 
tipo de tratamento do texto. Assim, as novas formas de traba-
lho didático estão se voltando para os gêneros textuais porque 
ali se pode analisar mais do que apenas o funcionamento da 
língua, chegando-se, pois, ao funcionamento da própria socie-
dade mediado pelas atividades discursivas.

Existem hoje algumas controvérsias quanto à possibilida-
de de ensino dos gêneros em sala de aula. Primeiro, porque os 
gêneros seriam entidades de tal natureza plásticas, históricas e 
culturais que não se teria um critério formal para esse ensino. Se-
gundo, porque a maioria dos gêneros é aprendida no dia-a-dia nas 
atividades sociais e culturais normais, o que tornaria seu ensino 
trivial. E, finalmente, porque, dada a quantidade de gêneros exis-
tentes, seria mais ou menos impossível identificar quais gêneros 
seriam um objeto relevante para o ensino em contexto escolar.

Não obstante isso, acredita-se ser possível trabalhar de ma-
neira sistemática com os gêneros textuais em sala de aula, parti-
cularmente na perspectiva das seqüências didáticas. Os próprios 
parâmetros curriculares defendem essa posição. O certo é que a 



[ 382 ]

língua vai assumindo formas de organização que correspondem à 
atuação social dos falantes em suas interações. Essa diversidade 
de atividades linguageiras vai se cristalizando em formas textuais 
a que chamamos gêneros, e os gêneros textuais transformam-se 
em instrumentos da ação social. A escola pode didatizar esse pro-
cesso a fim de propiciar ao aprendiz um contato mais eficaz e 
mais adequado com a ação lingüística diária.

Este curso ocupa-se com os gêneros textuais no ensino de 
língua considerando os seguintes tópicos: a) A relação dos gêne-
ros textuais com a organização social; b) A variação de gêneros na 
sua relação com a cultura, a sociedade e as tecnologias; c) Noção 
de gênero textual, tipo textual e domínio discursivo; d) Análise de 
alguns gêneros mostrando suas estruturas e suas características; 
e) A questão da intergenericidade (hibridização de gêneros);   f) 
O problema do suporte dos gêneros; g) Gêneros textuais na rela-
ção fala e escrita; h) A questão dos gêneros emergentes na mídia 
virtual em ambiente digital; i) A posição dos PCN sobre a ques-
tão dos gêneros textuais e a variedade de gêneros trabalhados; j) 
Análise dos livros didáticos de língua portuguesa, tendo por base 
a sua representação tipológica; K) Seqüências didáticas: as pro-
postas de Schneuwly e Bronckart.

Com isso espera-se oferecer uma visão suficientemente 
clara e abrangente do que se pode fazer na questão dos gêne-
ros textuais no contexto do ensino.

Conteúdo programático
•	 A	relevância	de	uma	teoria	dos	gêneros	textuais	no	en-

sino de língua.
•	 A	relação	dos	gêneros	textuais	com	a	organização	social.	
•	 A	variação	de	gêneros	na	sua	relação	com	a	sociedade.
•	 Definição	de	gênero	textual,	tipo		textual	e	domínio	dis-

cursivo.
•	 Análise	de	alguns	gêneros	mostrando	suas	estruturas	e	

suas características.
•	 A	questão	da	intergenericidade	(hibridização	de	gêneros).
•	 O	problema	do	suporte	dos	gêneros.	
•	 Gêneros	textuais	na	oralidade;	gêneros	na	relação	fala	

e escrita.
•	 A	questão	dos	gêneros	emergentes	na	mídia	virtual.	
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•	 Como	tratar	os	novos	gêneros	no	ambiente	digital.		
•	 A	posição	dos	PCN	sobre	a	questão	dos	gêneros	textuais		

e a variedade de gêneros trabalhados nos PCN.
•	 Análise	dos	livros	didáticos	de	língua	portuguesa,	ten-

do por base a sua representação tipológica.
•	 Propostas	para	uma	revisão.
•	 Seqüências	didáticas:	análise	das	propostas	de	Schneuwly	 

e Bronckart.
•	 Sugestões	de	trabalho	e	exercícios	práticos.
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Análise dialógica do discurso:  
teoria e prática

Elisabeth Brait

O curso tem por objetivo discutir alguns aspectos formais do 
pensamento bakhtiniano que, de diferentes maneiras, têm con-
tribuído para o desenvolvimento de várias vertentes da análise do 
discurso contemporânea.

A articulação entre os diversos “temas” que atravessam a 
obra bakhtiniana implica contínuo revisitar dos textos, conside-
rada a questão da autoria tanto do ponto de vista biobibliográfico 
quanto teórico, na tentativa de recuperar um pensamento que, 
disperso pela forma como foi sendo conhecido, especialmente no 
Ocidente, oferece, desde o início do século passado, formulações 
originais para uma teoria da linguagem. A originalidade é pen-
sada tanto no que diz respeito ao momento e à maneira como 
esse posicionamento foi sendo elaborado, ou seja, em diálogo com 
várias vertentes do conhecimento, quanto ao rendimento que re-
presenta hoje para a lingüística, para a lingüística aplicada e para 
as teorias e análises do texto e do discurso em geral, desde que 
essas tenham em mira sujeitos em determinadas condições histó-
rico-social-culturais e situações instauradas por (e instauradoras 
de) atividades específicas de esferas de produção, circulação e re-
cepção do ser/fazer humano.

Esse posicionamento diante da linguagem, caracterizado 
como “bakhtiniano”, não nasce em forma de uma lingüísti-
ca propriamente dita, ou de uma filosofia da linguagem en-
quanto ramo da área do conhecimento denominada “filosofia”, 
ou mesmo de uma poética sociológica que poderia ser pura e 
simplesmente alocada como parte da teoria literária. Se, por 
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um lado, passa por todos esses lugares, e por vários outros, o 
faz de maneira a construir um corpo de conhecimentos que, 
polemizando com duas grandes tendências de reflexões sobre 
a linguagem, isto é, lingüística estrutural e estilística clássica, 
vai propondo formas de abordagem de discursos, de enfrenta-
mento de corpus verbais, entendidos na sua constitutiva rela-
ção com o não verbal, com o extraverbal. Disso resulta, dentre 
outras coisas, uma concepção ativa de sujeito e de objeto, en-
trevistos na dimensão dos fazeres socioculturais e históricos, o 
que implica tanto identidade como alteridade.

No conjunto dessas noções, conceitos e categorias, o que 
está em jogo é a linguagem em uso, são os processos de constru-
ção do sentido e de seus efeitos, de maneira que a idéia de que 
o “sentido se dá na interação” inclua, ao mesmo tempo, as ma-
terialidades verbais e extraverbais características de uma dada 
atividade humana e suas combinatórias possíveis, e, também, o 
contexto mais amplo indiciado pelos traços de situações parti-
culares. A idéia de interlocução/interação, por exemplo, aparece 
nesse corpo de conceitos apontando tanto para os interlocutores, 
no sentido dos parceiros de um diálogo, como para os diferentes 
discursos que atravessam e constituem qualquer interlocução.

Conteúdo programático
 Estudo teórico e prático dos conceitos de linguagem, 

atividade, texto, discurso, enunciação e interação, em Bakhtin 
e seu círculo, considerados como aspectos fundamentais de 
uma análise dialógica do discurso.



[ 387 ]

Questões textuais:  
princípios e implicações pedagógicas

Irandé Costa Antunes

Atualmente, pode-se constatar, sobretudo nos meios dos es-
tudos lingüísticos, um grande interesse em torno das questões 
textuais. Muitos são os fatores que condicionaram esse interes-
se. O debate sobre as responsabilidades da escola na ampliação 
das competências comunicativas dos alunos trouxe a questão 
ainda mais para o centro das preocupações. De fato, pretender 
o desenvolvimento de competências supõe um aparelho teórico 
bem mais amplo, consistente e essencialmente discursivo.

Assim, o ponto fundamental desse aparelho teórico não 
pode ser outro senão o da textualidade, pois não é possível pen-
sar em desenvolver habilidades ou competências para a intera-
ção verbal sem a explicitação de certas regularidades que pre-
sidem a construção e a interpretação dos sentidos em textos e 
nas situações discursivas mais diversas.

Dentre as questões textuais mais relevantes sobres  saem-
se  a da coesão e a da coerência, com os desdobramentos sintáti-
cos, semânticos e pragmáticos que acarretam, ou seja, a coesão 
e a coerência são propriedades da textualidade que asseguram 
a continuidade e a unidade de sentido responsáveis pela in-
teligibilidade do texto. São propriedades interdependentes e 
complexas, pois mobilizam diferentes recursos e relações que 
perfazem todo o texto e cada uma de suas partes.

As implicações pedagógicas de se aprofundar as questões 
textuais são de extrema relevância, quando a pretensão da 
escola é desenvolver as competências do aluno para falar, ou-
vir, ler e escrever textos relevantes e adequados às situações 
sociais mais diversas. A discussão, tão acirrada hoje em dia, 
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acerca do ensino da gramática só denuncia o desconhecimento 
mais amplo do que seja a atividade da interação verbal. Os 
equívocos promotores dessa discussão provêm de se imaginar 
uma atividade lingüística que não seja textual e de se admitir 
uma gramática fora do texto. Conseqüentemente, as alterna-
tivas que se colocam, “gramática” ou “texto”, só se explicam 
pelo desconhecimento de como se constitui a atividade verbal e 
do que constitui a atividade de construir e interpretar textos.

Fora dos parâmetros do texto e de todas as suas inserções 
pela história e pela cultura da comunidade, o ensino de língua-
gem pouca ou nenhuma relevância social tem e não desenvolve 
o aluno para enfrentar as situações sociais em que ele precisa 
ter competências para falar, ouvir, ler e escrever.

Conteúdo programático

•	 Textualidade,	texto	e	discurso:	noções	fundamentais.
•	 Propriedades	da	textualidade.
•	 A	coesão	e	a	coerência	textuais:	alcances	e	limites.
•	 A	coesão:	relações	semânticas	e	recursos	envolvidos.
•	 A	coerência:	abrangência	e	“regularidades”	previstas.
•	 Implicações	pedagógicas:	o	ensino	de	língua	à	luz	desses	

princípios.
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Principais concepções do  
ensino-aprendizagem da escrita  

em língua estrangeira

Silvana Serrani

O curso será desenvolvido articulando os enfoques teóri-
co e prático. Assim, cada módulo constará de duas partes: uma 
expositiva e outra composta por atividades de oficina, conside-
rando os interesses específicos dos participantes. O primeiro 
módulo de atividades estará dedicado a examinar os princípios 
teóricos e procedimentos metodológicos dos principais enfo-
ques no ensino-aprendizagem de escrita em língua estrangeira 
e discutir a relação leitura-escrita. O componente prático deste 
módulo será dedicado à análise pré-pedagógica de base discursi-
va (Serrani, 2002) para práticas de leitura-escrita em língua 
estrangeira. 

O segundo módulo estará concentrado na discussão de 
funções da linguagem e de especificidades delas decorrentes 
nas práticas de escrita. Salientar-se-á a importância da consi-
deração constante dos gêneros discursivos nessas práticas, bem 
como da exercitação de esquemas retóricos de base. O com-
ponente prático terá como foco a reformulação, consideran-
do seus diversos tipos, tais como as reformulações intratex to, 
intertexto e intergêneros. Serão discutidas diversas técnicas, 
considerando especialmente a intertextualidade e a constru-
ção de perspectivas discursivas na escrita em segunda língua. 

O último módulo do curso será dedicado a apresentar a 
proposta de escrita que desenvolvemos durante nosso últi-
mo projeto realizado com apoio do CNPq, na Unicamp. Tra-
ta-se da “Proposta de Escrevente Indeterminado (PEI)”, que 
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procura  mobilizar especialmente a dimensão afetiva dos alu-
nos na produção escrita em língua estrangeira. Após serem 
apresentados os princípios teóricos que dão embasamento à 
referida proposta, serão expostos seus procedimentos e ilus-
trações decorrentes de estudos de caso, efetuados durante o 
mencionado projeto. A última atividade de oficina consistirá 
na implementação de uma experiência da proposta PEI com os 
participantes do curso.
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Aprendizagem de língua inglesa  
mediada por computador:  

interação on-line e autonomia

Vera Menezes

O curso tem por objetivo familiarizar os participantes 
com alguns recursos disponíveis na internet para a aprendi-
zagem de língua inglesa. No primeiro encontro será feito um 
breve histórico do ensino de línguas mediado por computador 
através da descrição de suas diferentes fases, com ênfase na 
fase integrativa e nos recursos para interação on-line como 
chats e projetos envolvendo o uso de e-mails. Em seguida, se-
rão visitados diferentes mecanismos de busca para análise e 
comparação. Uma breve discussão sobre a utilização de recur-
sos de corpora será seguida de atividades práticas para que os 
participantes apreciem as potencialidades desse novo recurso. 

No segundo encontro, os participantes criarão em con-
junto sua própria lista de discussão, um fórum e visitarão fó-
runs e alguns exemplos de blogs. Os participantes terão, ainda, 
a oportunidade de conhecer projetos globais que propiciam a 
interação entre alunos de diversas partes do mundo, além de 
uma coleção de sites diversos que disponibilizam recursos on-
line para as mais diversas atividades, incluindo dicionários, 
jogos, jornais, revistas, enciclopédias, banco de imagens, exer-
cícios diversos etc. Finalmente, no terceiro encontro, os parti-
cipantes aprenderão como montar um webquest e terão acesso 
a sites com jogos e a uma lista de softwares gratuitos para mon-
tagem de exercícios para a aprendizagem de línguas.
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Conteúdo programático
•	 Computer-assisted	languag	learning.
•	 Search	engines.
•	 Corpora.
•	 Discussion	lists,	forum	and	blogs.
•	 On-line	learning	resources.
•	 Global	projects	(students	interaction).
•	 Webquests.
•	 Games.
•	 Free	software	for	exercises	development.
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Educação musical

Alessandra Dietrich

O aluno busca desenvolver a criação, interpretação e re-
pro dução dos elementos da música a partir de atividades e 
brincadeiras rítmicas/melódicas que propiciem possibilidades 
de novas leituras, mediadas pela reflexão/ação, na construção 
do conhecimento.         

Conteúdo programático
•	 Teorias	e	métodos	de	ensino	da	música.	
•	 O	 modelo	 espiral	 de	 desenvolvimento	 musical	 de	

Swamnwick. 
•	 Prática	dos	métodos	e	construção	e	elaboração	de	exer-

cícios.
•	 Confecção	de	instrumentos	com	materiais	alternativos.
•	 Prática	a	partir	do	material	elaborado	em	aula	com	a	

utilização dos instrumentos confeccionados.
•	 Apreciação	musical/repertório.
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Leitura: prazer + inform(ação) = formação

Walmor Santos

A proposta da oficina objetiva conscientizar o professor 
da diferença entre a transmissão do conhecimento e a prepara-
ção para a vida através da arte, especificamente da literatura.

Através da leitura, podemos absorver/transmitir o conheci-
mento sobre assuntos que interferem diretamente na vida do 
professor/aluno/leitor. Conhecendo a estrutura do conto, centra-
da no eixo chamado “conflito”, podemos tentar conhecer os so-
nhos e os conflitos dos pequenos leitores, talvez conseguindo aju-
dá-los a enfrentar a realidade sem perder a fantasia e, ao mesmo 
tempo, transformando o professor em mestre verdadeiro.

Conteúdo programático

Etapa 1:
•	 apresentação	sucinta	do	autor	e	da	proposta;
•	 educação e preparação para a vida: realidade hoje (índices);
•	 a	 proposta	 da	 educação:	 Kieran	 Egan/a	 proposta	 da	

Unes co;
•	 uma	 proposta:	 Leitura:	 prazer	 +	 inform(ação)	 =	

form(ação);
•	 o	professor	e	o	mestre:	a	vida	do	aluno	sob	as	mãos	do	

mestre;
 a psicologia na sala de aula: redação e conto;
•	 premissas	do	conto:	o	conflito; texto e contexto; prazer 

e informação.

Etapa 2:
•	 a	roda	da	bicicleta:	tentativa	de	aproximação	para	uma	

possível compreensão do conto;
•	 leitura	de	“A	desforra”,	de	José	Saramago,	em	Objeto quase
 texto e contexto; prazer e informação;
•	 premissas	do	conto:	o	conto	circular.
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Etapa 3:
•	 leitura	de	“Eu	cuidava	de	seu	sono”, de O paraíso é no 

céu de sua boca;
•	 contextualização	na	sociedade	(música,	filmes,	família);
•	 o	que	faço	com	o	que	leio/vejo/escuto?
 Ouvir e conhecer: salvar (uma história);
•	 premissas	do	conto:	o	estilo.

Etapa 4:
•	 leitura	de	“Cozido	de	galinha	caipira	para	atrair	papai”,	

de Além do medo e do pecado; interpretação: individual, 
com anotações e palpites; contextualização.

Etapa 5:
•	 leitura “A terceira margem do rio”, de Guimarães Ro sa;
•	 o	que	faço	com	o	que	leio/vejo/escuto?;
•	 premissas	do	conto	–	o	exercício	da	escrita	para	a	vida;
 intensidade; brevidade; originalidade; significação; vi-

sibilidade; leveza e permanência;
•	 o	que	faço	com	o	que	leio/vejo/escuto?;
 Ouvir e conhecer: salvar (uma história).

Etapa 6:
•	 Conclusões	finais:	o	que	faço	com	o	que	leio/vejo/escuto?
 Leitura de “O amor eterno dura pouco”, de Além do 

medo e do pecado.
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Walmor Santos
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Poesia fora da estante

Sissa Jacoby

A concepção do curso apóia-se em três idéias principais: 
primeiro, a poesia ganha vida quando sai da estante e é lida; 
segundo, a poesia não tem idade, vale para todos e, por último, 
aparece de diferentes formas, todas calcadas no ritmo que a 
combinação de palavras pode criar.

Todo texto literário é composto de certezas e incertezas, 
ou seja, os dados sobre o tema desenvolvido pelo poeta nunca 
estão completos. É preciso que o leitor, seguindo as pistas ofe-
recidas pelo texto, vá completando os vazios de acordo com sua 
experiência e individualidade. Dessa forma, o leitor é também 
um criador, pois dá à obra a feição que melhor serve para ele – 
leitor – e que não é a única, pois cada um faz isso a seu modo.

Usando um mínimo de palavras para um máximo de sen-
tidos, o poeta faz com que cada expressão carregue consigo uma 
gama muito grande de significados. Para isso, vale-se do som, do 
ritmo, da melodia das palavras, que, por si mesmas, já evocam 
emoções e idéias. Assim, a atividade do leitor é ainda mais inten-
sa, pois cabe-lhe criar, no emaranhado de possibilidades, modos 
de ajuste que levem a uma significação global: cada parte passa a 
fazer sentido dentro do todo. Só então a poesia vive.

Se a tessitura do poema dá margem a muitas leituras, ela é 
acessível a todo tipo de leitor, que pode descobrir, no arranjo origi-
nal dos sons, ritmos e imagens, seu mundo interior. Isso acontece 
porque o arranjo de todos os elementos poéticos aponta para o 
mesmo eixo de sentido, simulando idéias e sentimentos de modo 
inusitado. Ao encenar os jogos de linguagem que o texto poé tico 
oferece, o leitor passa a ver com novos olhos aspectos antes des-
percebidos, descortinando, assim, uma vida nova.
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Essa multiplicação da existência para além das fronteiras 
do dia-a-dia que a poesia inventa manifesta-se das mais va-
riadas formas através dos tempos. Obedecendo à tradição ou 
arriscando-se por novos caminhos, que vêm desde o folclore 
até as letras de música, os poetas exercitam os velhos temas 
que falam dos sentimentos de todos os homens. Mas, além de 
criarem, também falam de suas criações. Assim, há poemas 
voltados para si mesmos, em que o tema é a própria poesia. Ler 
o poema, portanto, permite descobrir o processo de criação, a 
carpintaria do texto.

Retirados de seu contexto original e reagrupados segun-
do um denominador comum, os textos acomodam-se à nova 
vizinhança e com ela passam a compor uma nova unidade sig-
nificativa. A multiplicidade de situações surgidas em torno de 
um mesmo foco tem o mérito de provar as muitas possibilida-
des da lírica e as diferentes concepções da carpintaria literária. 
O leque de significações dos poemas se abre, também, devido 
ao foco da recepção, agora o leitor infanto-juvenil, em sua es-
pecificidade. São novos vieses de interpretação que os textos 
oferecem, porque se colocam no horizonte de expectativas de 
leitores inaugurais, para quem o ato de leitura recria, intensa-
mente, a originalidade da própria literatura.
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Restauração de livros infantis

Eder Necher
Luciano V. Staine

O objetivo do curso consiste em fornecer informações bá-
sicas, teóricas e práticas sobre a preservação e a recuperação 
de livros infantis. Preparar os participantes do curso, através 
de técnicas de cartonagem artística, para exercerem atividades 
de conservação de documentos gráficos pedagógicos. Salientar 
a importância da preservação das características originais do 
livro para, dessa forma, evitar o descarte e a posterior redução 
do acervo.

Programa
•	 aspectos	 básicos	 sobre	 conservação	 e	 preservação	 de	

acer vos bibliográficos;
•	 ferramentas	necessárias	para	montar	uma	oficina	de	

pequenos reparos em livros.
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pequenos reparos em livros.
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Figuras do múltiplo:  
identidade e heterônimos em Fernando 

Pessoa, Kierkegaad e Pirandello

Mauro Maldonato

Figure del molteplice, identitá ed eteronimi in Kierkega-
ard, Pessoa e Pirandello

Tra Ottocento e Novecento, la rappresentazione della 
soggetti vità nata con la modernità entra profondamente in cri-
si. L’eredità del cogito cartesiano viene raccolta da un pensiero 
scientifico positivistico che si irrigidisce entro confini episte-
mologicamente rigidi cui non à estranea la stessa nascente 
psicoanalisi.

L’io – di cui si à pretesa a lungo l’unità come centro sin-
tetico dell’esperienza – si dissolve. Al suo posto, in controluce, 
divengono pià chiari i contorni di una maschera culturalmente 
costruita e imposta al fantasma del só. Alla scena metafisica 
dell’io fa seguito lo spettacolo delle rovine dell’io. La dis-loca-
zione dell’esperienza ordinaria e convenzionale rende l’uomo 
completamente nudo, privo di garanzie e di consolazioni.

Per cogliere in pieno il senso e l’evoluzione di questo pro-
cesso inarrestabile, più che alla psicologia è alla letteratura e 
alla poesia che bisogna guardare. All’alba del Novecento, Fer-
nando Pessoa scrive: “Quando parlo com sincerità, non so con 
quale sincerità parlo. Sono variabilmente altro da un io che 
non so se esiste (se à quegli altri). Sento fedi che non ho. Mi 
prendono ansie che ripudio. La mia perpetua attenzione mi de-
nuncia tradimenti d’anima di un carattere che non ho, né essa 
crede che io lo possegga. Mi sento multiplo. Como una stanza 
com innumerevoli specchi fantastici che riflettono falsamente 
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un’única realtà precedente che non si trova in nessuno ed à in 
tutti. [...] io mi sento diversi esseri. Mi sento vivere vite altrui, 
in me, in modo incompleto, come se il mio essere partecipasse 
all’esistenza di tutti gli uomini, incompletamente di ciascuno, 
attraverso una somma di non-io sintetizzati in un io posticcio”.

Gli eteronimi di Kierkegaard e di Pessoa – e al tempo 
stesso i personaggi di Pirandello – ci accompagnano fuori dal 
principio di non contraddizione che permea ogni discorso 
sull’identità: discorso, questo, portato a risolversi, inevitabil-
mente, nella tensione inconciliabile tra il destino della neces-
sità e il rischio della libertà. In particolare, Pessoa cammina 
a fianco di se stesso, senza pretendere di risolvere o definire 
l’inattingibile. Egli dischiude un campo di sperimentazione 
dove l’identità si lebera, senza alcuna nostalgia, delle armature 
soggettivistiche giuridiche e psicologiche. L’io, puro pro-nome, 
si scompone prismaticamente in una molteplicità di identità.

Mauro Maldonato
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Oficina de crônicas:  
“O vôo da gaivota” 

Walter Galvani

A oficina é organizada com o intuito de propiciar aos inte-
ressados uma primeira aproximação com a agradável tarefa de 
produzir um texto literário ou jornalístico, através do qual se 
exprima e se comunique.

Para facilitar a aprendizagem prática dividiu-se o curso 
em três módulos (ou dois módulos, conforme as necessidades 
locais), repartindo, assim, a carga horária total  em seis ou 
nove horas, abordadas sucessivamente: apresentação do tema, 
justificativa do título, definições de crônica, exemplos, o uso 
da palavra, preparação de textos, exame de textos, investiga-
ção de assuntos, espaços a conquistar, concursos e premiações, 
oportunidades, análise final.

No primeiro módulo, os participantes tomam conhecimen-
to do que é “crônica”, dos perigos da confusão entre conto e crô-
nica, da crônica como “quase uma especialidade brasileira”, da 
importância da escolha do tema e da justificativa do título e uso 
da palavra como instrumento de trabalho e comunicação.

No segundo, chega a hora de saber quais são os espaços 
a conquistar, a existência de concursos e premiações, que po-
dem servir como modo de veiculação e promoção e as etapas de 
leitura e preparação de textos. Por fim, chega o momento da 
análise do que foi abordado e do balanço final do trabalho dos 
participantes e a abertura de possibilidades. 

Uma definição a partir do título da oficina
Ofício de cronista é como vôo de gaivota, rente às ondas, 

até o ponto e a hora de fisgar o peixe. E então vem o difícil: 
voar mais e mais, sem deixá-lo cair.
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Aqui utilizamos uma metáfora. O que é exatamente uma 
metáfora? “A estrutura semântica profunda da comparação é, exa-
tamente, a da metáfora” (Mazaleirat e Molionié, em Vocabulário da 
estilística).

A comparação pressupõe três elementos: a) um elemento 
que se compara; b) um elemento com o qual se compara; c) um 
meio de comparação, do tipo “como”, “parece”, “à semelhança 
de” etc. Cada um desses elementos conserva o próprio signifi-
cado, isto é, o seu valor denotativo. Na metáfora, tais elemen-
tos adquirem um valor de conotação (Trevisan, 2000).

No caso, temos: “Ofício de cronista – é um elemento que se 
compara – é como – um meio de comparação – o vôo da gaivota – um 
elemento com o qual se compara.”

Portanto, todos os elementos, que estão nesta metáfora, 
possuem “um valor de conotação”. A frase explicativa que se 
segue quer então trazer à tona todos os valores que estão con-
tidos naquela comparação inicial: “Rente às ondas até o ponto 
e a hora de fisgar o peixe. E então vem o mais difícil, voar mais 
e mais sem deixá-lo cair.”

Outras definições a examinar
Afonso Romano de Sant’Anna: O cronista é irremediavel-

mente um escritor crônico. Doente do seu tempo, do seu coti-
diano, de sua história, que ele converte, às vezes, em estórias. 

Marina Colasanti: Crônica é um texto a cavalo. Com um 
pé no estribo da literatura e outro no do jornalismo, tem conse-
guido vencer belas provas mesmo correndo em pista pesada.

Moacyr Scliar: Crônica: a janela pela qual a literatura 
contempla o cotidiano.

Ruy Carlos Ostermann: Se a crônica fosse apenas o lugar 
privilegiado do Ego, como caberiam tantas coisas mais, aliás, 
bem mais do que as vicissitudes domésticas do Ego?

Um exemplo
Conhecida a definição, vamos para o “Exemplo dos exem-

plos”, que  é esta pequena-grande crônica de Carlos Drum-
mond de Andrade,  publicada no Jornal do Brasil do Rio de 
Janeiro em junho de 1984:
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Vi um arco-íris em Botafogo. Fiquei deslumbrado. Há quantos 
anos eu não via um arco-íris. E ele estava ali, imprevisto, dadi-
voso, mágico, à disposição. Era um presente, um telex da natu-
reza aos homens e mulheres apressados e apreensivos, uma ale-
gria sem anúncio e sem preço tabelado, era um arco-íris. O dia 
cortado de rajadas de chuvas ficou todo lustroso de cor e paz. O 
arco-íris melhorou por dez minutos a situação do Brasil, acabou 
com a dívida externa, deu ouro aos garimpeiros, protegeu da 
violência os moradores da cidade, uniu os políticos, reensinou 
as lições do amor. Todo mundo levou a notícia para casa: “Hoje 
eu vi um arco-íris” – como se tivesse visto a rainha de Sabá num 
carro de pedras preciosas.

O gênero
O primeiro obstáculo que se antepõe a quem começa a 

falar em crônica para iniciantes ou consumidores é estabelecer 
com precisão o que é o gênero e o que ele é no Brasil. Estamos 
diante de uma quase-exclusividade. “Apreciação pessoal dos 
fatos da vida cotidiana” – talvez a mais simples e linear das 
definições. Socorri-me de Houaiss, novamente. Mas é aqui que 
se mergulha na complexidade.

Para começo de conversa, o gênero crônica compreende 
muitas subdivisões. Há aquela puramente jornalística, muitas 
vezes classificada como “coluna”, quando ocupa um espaço 
que se repete cotidianamente, em geral com isso estabelecendo 
uma garantida periodicidade. Mas também a eventual pode ser 
jornalística, respeitando as regras do setor.

E então se abre para os ramos de atividade ou fica no que se 
chamaria “clínica geral”. Pode ser política, econômica, esportiva, 
social, cultural (ramificando-se aqui em literatura, televisão, in-
ternet, teatro, cinema, dança, música, artes plásticas, poesia, fic-
ção, não-ficção, auto-ajuda) e, indo adiante, científica, médica, e 
assim por diante, acabando por atingir toda a vida urbana e rural,  
numa tentativa de análise permanente ou ocasional.

Mas elevada à categoria de arte – que deve ser o alvo de to-
dos os que escrevem – atinge seus mais altos patamares quando 
o autor é capaz de alçar-se até os céus com o mote de um simples 
acontecimento do cotidiano ou um grande fato histórico a produ-
zir-se em nosso horizonte intelectual, hoje globalizado. 
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A exclusividade brasileira
Costumo dizer que no futebol, e aqui serve como metáfo-

ra da vida e da própria literatura, há uma característica indi-
vidual brasileira, que faz com que o jogador criado, treinado e 
habilitado dentro de nossa visão de jogo apresente uma faceta 
exclusiva que o distingue.

O jogador brasileiro é, em princípio, um individualista, em-
bora adaptado e subordinado aos planos táticos da equipe; ele se 
sobressai não pela velocidade ou a perfeição dos tiros finais, que 
estas são virtudes, digamos, européias, mas pelo domínio sobre 
a bola, a capacidade de colocá-la a seu serviço, de domá-la e, só 
então, exercendo sobre ela seu poder, disponibilizá-la  para o con-
sumo do grupo. Tal como o cronista o faz com as palavras. 

Afonso Romano de Sant’Anna publicou, em 15 de janeiro 
de 1987, esta pequena jóia, quase um poema em prosa, uma 

“brincadeira”, sob o título “O jogador e sua bola”, recolhida na 
antologia Pequenas seduções, editada pela Sulina em 2002:

A bola não é um mero artefato de couro. É um ser alado, de ouro, 
ave sagrada, que rompe as traves da gaiola, isto quando não é uma 
flor que ao abrir-se em gols nos mostra a luz de sua corola.
A bola difere do diamante. Não tem arestas. E, no entanto, arisca, 
risca a pele em ritmo de festa. Não tem arestas, porque é polida, 
não pela mão, mas pelo pé do ourives, caso se chame Zico ou Pelé.
Se na Espanha a bola fosse um touro, no gol, um toureiro faria 
da rede a capa ou estola. Mas, sendo no Brasil, ela é samba que 
o sambista cantarola, é toque na cuíca e caçarola, ele sabe a 
lição de cor, não cola.
O jogador é um ator. Ele joga, encena a paixão no estádio, tor-
nando público o seu caso de amor com a bola. Mas pode ser dra-
mático ou histrião. Neste caso, o “ser ou não ser” é um chavão.
A bola é um raio que, quando cai no gol, vira trovão de bombas, 
gritos e alaridos da multidão.
A bola também tem sua contradição: pede que a persigam e ri 
da perseguição. 
O bom jogador é como o cantor: não sabe mais o limite entre 
sua voz e a canção.
Ao mau jogador, a bola parece um cáctus roliço, um porco-espi-
nho que a canela ou a alma esfola. Ataca como um pivete que 
quando passa não se consegue pegar pelo pescoço ou gola. 
A bola é como o tigre no zoológico da grama. E o jogador é o 
domador do feroz instante sem usar chicote ou chama.



[ 405 ]

Mais que amante que no campo da cama nos traz o corpo sem-
pre inaugural, o jogador é a cartomante e sua bola de cristal, 
jogando com o nosso ser, a nos trazer o bem e o mal.
Se a bola é bala, o corpo do jogador é a pistola, e, quando atira 
furioso, o adversário cai e sai de padiola.
A bola é bela? A bola é a fera que nos abala e desespera? Ou a 
bola é como a bula, ambígua, veneno e remédio, que nos mata e 
consola, mulher fatal que nos ama e desola?
Não, a bola não é a Lua, pálida quimera. Mais que a solitária esfe-
ra, a bola é um cometa, que de quatro em quatro anos nos assola.
Pensamos olhar a bola, mas a bola com seu olho é que nos olha.
A bola é como a Terra: redonda e humana. É como o homem: 
cheia de ar, pura arrogância. A bola é nossa errância. 
A bola não é coisa de adulto. É o que sobrou da infância. 
Se o campo é um labirinto de pernas, a bola é um fio de novelo 
que desenrola. Nos foi dado por Ariadne, contra o Minotauro e 
a degola. 
O jogador é um prestidigitador, que na última hora ante a torci-
da aflita tira um gol de sua cartola. 
Também é um ilusionista, coisa de artista de circo, que faz da 
bola argola, causando no estádio espanto e sobre a cabeça do 
atleta a bola se faz auréola fazendo do homem um santo.
O jogador, enfim, é um escritor. Ele joga com o instante e a glória. 
Tem os pés no chão e a cabeça nas nuvens, para cabecear a história.
O jogador é um poeta. E, como poeta, um fingidor. E joga tão 
perfeitamente que nos faz pensar que é poesia, o que é jogo 
simplesmente.
Então, não será também uma exclusividade brasileira, 

pelo menos em domínios da língua portuguesa, este brincar 
com as palavras, este jogar meio irresponsável, meio arte, dar 
asas douradas às palavras e soltá-las ao vento?

Dificilmente encontraremos em outras terras um cronista 
na acabada versão brasileira, capaz de transformar uma borbole-
ta em assunto, um arco-íris em exemplo irretocável ou uma sim-
ples bola num objeto sagrado, alado, num pássaro indomável.

Por falar em jeitos, vejo como exemplar esta crônica da 
Valesca de Assis, ilustrativa do 5 de junho, Dia Mundial do 
Meio Ambiente, que ela titulou sabiamente

Os unicórnios não se entregam vivos
Jamais vi um unicórnio de verdade: as sedosas crinas balançando 
ao vento, os arrepios de prata ondulando o galope bailarino. Não 
pude ofuscar-me com as chispas de ouro de seus cascos, e nem 
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tremer com o trovão de seu grito. Jamais estive frente a frente 
com a graciosa cabeça, e nem fui examinada pelo olhar implacá-
vel, capaz de detectar o veneno invisível no rubi de um vinho, ou 
a mínima jaça em um diamante. Olhar que separa as águas boas 
das más e que devora o Sol, quando é preciso chover.
Jamais pude tocar o chifre nacarado, espada e flecha, poder e li-
berdade. Não há unicórnios em zoológicos, nem em documentá-
rios de TV. Até porque eles não se deixam aprisionar. Preferem 
morrer. Ou matar.
Mas, como todos, os unicórnios têm uma vulnerabilidade: o per-
fume de leite que emana das jovens virgens. Diante de uma 
donzela cheirosa, a fera cai de joelhos e, mansa, deita a cabeça 
no colo da mocinha.
Os homens, ávidos por ambas as presas, logo usaram essa de-
bilidade como ardil para capturar as duas: uma, pela morte; a 
outra, pela metáfora da morte. Como? Muito simples: a jovem, 
a pedido do caçador por quem está apaixonada, espera, à beira 
da floresta, a rendição do unicórnio. Assim que o tem adorme-
cido no colo quente e perfumoso, entrega-o, com um piscar de 
olhos, à ferocidade do amado.
E, da poderosa beleza animal, só resta, então, de verdadeira-
mente útil, o chifre, a ser usado, pitada por pitada, em mágicas 
poções de conquistas;
Quando descobri essa fraqueza dos unicórnios, a maneira – úni-
ca – de tê-los vivos, eu já não era mais jovem. Nem virgem. E, 
pensando bem, mesmo que reunisse as duas condições, me fal-
taria a coragem de trair, ainda que por amor, tão confiante cria-
tura. Melhor assim: não acredito em poções milagrosas.
Pois é, Valesca, mas há muita gente que acredita em “jeitinhos”...

Mas há, sim, quem domine com perfeição o ofício e espe-
cialmente na hora crucial da escolha do assunto, a lição de 
Antonio Lobo Antunes, grande escritor português, eterno can-
didato a “segundo Prêmio Nobel de Literatura” da língua por-
tuguesa. Vejam esta sua pequena obra-prima, em que define a 
busca do tema, fazendo a metáfora com uma caçada:

Crônica para quem aprecia histórias de caçadas

António Lobo Antunes
Estou aqui sentado, à espera que a crônica venha. Nunca te-
nho uma idéia: limito-me a aguardar a primeira palavra, a que 
traz as restantes consigo. Umas vezes vem logo, outras demora 
séculos. É como caçar pacaças na margem do rio: a gente en-
costadinho a um tronco até que elas cheguem, sem fazermos 
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barulho, sem falar. E então um ruidozito que se aproxima: a 
crônica, desconfiada, olhando para todos os lados, avança um 
tudo-nada a pata de uma frase, pronta a escapar-se à menor 
desatenção, ao menor ruído. De início distinguimo-la mal, ocul-
ta na folhagem de outros períodos  romances nossos e alheios, 
memórias, fantasias. Depois torna-se mais nítida ao abeirar-se 
da água do papel, ganha confiança e aí está ela, inteira, a incli-
nar o pescoço na direção da página, pronta a beber. É altura de 
apontar cuidadosamente a esferográfica, procurando um ponto 
vital, a cabeça, o coração.
(a nossa cabeça, o nosso coração)
e, quando temos a certeza que o coração bem na mira, disparar: 
a crônica tomba diante dos dedos, compõem-se-lhe as patas e os 
chifres para ficar apresentável.
(não compor muito, para que a atitude não seja artificial)
e manda-se para a revista. É assim. O problema é que esta, a que 
gostava de apanhar agora, não há maneira de se decidir. Bem a 
percebo ao fundo, escondida, reparo num pedacinho de pescoço, 
metade de um olho, um frêmito de pele, mas não sei se é macho 
ou fêmea, grande ou pequena, triste ou alegre: sei que me espia 
e não se resolve a colocar ao meu alcance. Até quando? A mão 
vibra porque me deu idéia que se deslocou e porém não se deslo-
cou nem isto, continua acolá, irritantemente vizinha apesar de 
distante, e não posso dar-me ao luxo de desperdiçar um tiro: não 
tenho mais, e crônicas não são coisas que se peguem de cernelha: 
com uma sacudidela mandam-nos logo ao chão e vão-se embora: 
as crônicas e os livros não toleram escritores azelhas, ou preci-
pitados, ou impacientes,  desprezam-nos, viram-lhes as costas a 
troçarem: o que desejam é que tenham mão nelas no momento 
exato, e o momento exato nem um segundinho dura: uma desa-
tenção, um piscar de olhos e adeus, passa bem meu cretino, vai 
aprender a escrever para outro lado. De maneira que são onze e 
vinte e quatro da manhã e eis-me a esta mesa.
(encostado a este tronco) 
de caneta no sovaco, à espreita. Quanto tempo ainda? Um quarto 
de hora, vinte minutos, uma hora? Talvez menos, dado que não 
sei o que em mim estremeceu: sou, ao mesmo tempo, o matador e 
a presa, é o meu coração e a minha cabeça que busco, ou qualquer 
coisa no meu coração e na minha cabeça a sua parte de trevas, de 
sombra. As trevas e as sombras de António.
(finalmente!)
surgem rodeando o papel, param, verificam que ninguém nas 
redondezas, debruçam-se
(vamos, vamos debrucem-se mais)
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a beberem da página e então ergo a caneta, viso, certifico-me 
que as enquadrei na mira, e aperto os cinco gatilhos dos meus 
cinco dedos: a crônica cai redonda no bloco, agita a cauda de um 
advérbio, imobiliza-se. Nesta altura é prudente chegarmo-nos 
à ela pé ante pé: as crônicas apenas feridas são capazes de nos 
aleijar com um coice, uma cornada. Aplica-se por precaução a 
facada de um corte num adjetivo, numa imagem, a fim de aca-
bar com elas. E aí está a crônica quietinha, pronta a ser publi-
cada. Tem os olhos abertos: só quase ao encostar a cara à sua 
verifico que são os meus. Podem ficar com eles: há quem goste 
de mostrar troféus aos amigos.

Retirei as letras mudas na pronúncia brasileira mas utili-
zadas em Portugal, como em “direcção” – direção – por exem-
plo, e em compensação não usei o trema que há muito foi abo-
lido em Lisboa... E preparei um pequeno glossário:

Pacaças – s.f.pl. – aqueles que serviram na África, nas forças 
portuguesas ou em atividades como imigrantes e os angolanos, 
naturalmente, sabem: trata-se de um animal de caça, de porte 
considerável, com grande força, do tipo búfalo africano, encon-
trável especialmente em Angola. 

Ruidozito – diminutivo de ruído, ruidozinho.

Gostava – aqui usado, como é hábito em Portugal, no sentido 
do condicional, “gostaria”, como escreveríamos no Brasil.

Cernelha – no ponto mais alto da cabeça, onde se separam os 
cabelos e por extensão , “pegar de primeira”.

Azelhas – são aqueles que não têm jeito ou talento para determi-
nada função. São os que não fazem bem as coisas, como se pre-
tende ou deveria ser a forma correta. Exemplo: azelha é aquele 
que não consegue colocar bem os livros numa vitrina, aquele 
que não consegue pendurar bem um quadro, muito utilizado 
também para quem não sabe conduzir bem um automóvel. No 
Brasil, “facão”, “barbeiro”.

Afora essas pequenas diferenças, a compreensão do tex-
to (magnífico) e do conteúdo (irretocável) com a descrição do 
ofício de cronista vale a pena para mostrar a um jornalista e 
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cronista de alta qualificação e a quem poucos, do lado de cá do 
Atlântico, têm acesso. 

Falando sobre crônica e cronistas
Guilhermino Cesar

Reverbel é o homem que se sabe – a integridade em pessoa. 
Como cronista, um dos maiores que o Brasil tem tido, não exis-
te assunto que ele deixe de enfrentar com extrema agilidade de 
espírito. É grave quando preciso, ameno se a circunstância o 
exige, e em todos os casos revela-se um escritor. Isto é, sabendo 
o que quer e até onde pode chegar, sua sinceridade congenial 
transparece em cada período. Essa maneira de escrever, opi-
nando, constitui a sua marca. Sem constranger o leitor, respei-
tando-lhe o ponto de vista, mas opinando sempre, é um publi-
cista como poucos – criador, impetuoso, veemente.
Lembra-me agora aquela definição de Jose Maria Penán, escritor 
espanhol de certo renome. A saber: “A crônica, a narração viva 
e miúda dos acontecimentos, é a forma mais patriarcal e singela 
da História.” Refere-se Penán, evidentemente, aos cronistas dos 
primeiros tempos, antes do aparecimento da Imprensa. O repórter, 
de modo geral, é quem exerce hoje essa função de registrar o vi-
vido. A crônica, constituindo agora um gênero autônomo, admite 
extraordinária mobilidade. Seria difícil, por isso mesmo, enqua-
dra-la dentro de limites estreitos. Ela é sobretudo liberdade, o que 
nos faz dizer, refluindo ao Renascimento que o cronista ideal é 
Montaigne, e não é senão por esse motivo que George Simenon, 
o fabuloso criador de Maigret, há pouco declarava a um repórter 
que ainda hoje, na velhice, lê diariamente, com o mesmo prazer de 
outrora, os ensaios do bom Michel. 
O século XX quer um cronista como o nosso Carlos Reverbel. A 
gama de seus assuntos é variada como a vida. O que não varia em 
todas elas é o sentido humanista (desculpem a palavra em desuso 
nesta era de violências macabras). Escrevendo sobre homens e 
coisas, fatos e gestos, o dia-a-dia, livros, costumes – em tudo que 
aborda, com sua habitual vivacidade, Reverbel não perde vista a 
dimensão social; por conseguinte, o próprio homem. Assim como 
não deixa também de ser, a seu modo, um memorialista. E tanto 
isso é verdade que Barco de papel, pela soma de dados e aconteci-
mentos políticos que oferece, com respeito a ilustres personalida-
des do Rio Grande, pode servir em muitos pontos, à curiosidade 
dos nossos estudantes de Ciências Sociais, como de resto a quais-
quer aficcionados do gênero em que foi mestre Othelo Rosa. 
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Luís Fernando Veríssimo, “o bem amado” e “uma paixão nacio-
nal”, segundo a revista “Veja” (12-03-2003) “chegou à profis-
são que o tornou famoso, meio por acaso, escrever é um ofício 
como qualquer outro, que requer aprendizado e prática. Minha 
criação – diz ele – não tem nada a ver com musas.”  A revista 
diz que ele sempre contou “com dois trunfos: o humor e uma 
percepção muito fina da intimidade do brasileiro. Ele é capaz 
de radiografar a alma nacional como ninguém. Versátil, o autor 
escreve sobre quase tudo: economia, gastronomia, futebol, cine-
ma, viagens, música literatura”.
E quando lhe perguntaram por que havia deixado de publicar 
crônicas diárias, explicou:

“Foi só a vontade de dar uma reorganizada no meu tempo, tal-
vez provocada pelo choque de me descobrir com 66 anos, por-
tanto na metade da vida, e com muita coisa pra fazer ainda. No 
ano passado, era para ter terminado dois livros e não comecei 
nenhum e fico agoniado com compromissos não cumpridos. É o 
meu lado calvinista. A idéia é essa – disse ele – Fazer os livros 
encomendados e pensar em outros [...]. Estou pensando seria-
mente em virar escritor (Zero Hora, 16/3/2003).

No texto de Veja, assinado por Carlos Graieb, ainda há 
esta pérola descoberta por ele, sobre a temática da crônica que 
centra nossas atenções: “Veríssimo pratica aquilo que Manuel 
Bandeira chamou de ‘puxa-puxa’, ou seja, é capaz de arrancar 
um bom texto de qualquer miudeza.”

Leitura é o canal

Sempre, sem dúvida, ler é o melhor caminho para o aper-
feiçoamento, para aprender a escrever. Primeiro, é claro, é pre-
ciso aprender a ler.

Por que ler?
Não existe apenas um modo de ler bem, mas existe uma razão 
precípua de por que ler. Nos dias de hoje, a informação é fa-
cilmente encontrada, mas onde está a sabedoria? Se tivermos 
sorte, encontraremos um professor que nos oriente, mas, em 
última análise, vemo-nos sós, seguindo nosso caminho sem me-
diadores. Ler bem é um dos grandes prazeres da solidão; ao 
menos segundo a minha experiência, é o mais benéfico dos pra-
zeres. Ler nos conduz à alteridade, seja à nossa própria ou à 
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de nossos amigos, presentes ou futuros. Literatura de ficção é 
alteridade e, portanto, alivia a solidão. Lemos não apenas por-
que, na vida real, jamais conheceremos tantas pessoas como 
através da leitura, mas, também, porque amizades são frágeis, 
propensas a diminuir em número, a desaparecer, a sucumbir 
em decorrência da distância, do tempo, das divergências, dos 
desafetos da vida familiar e amorosa (Bloom, 2001).

Em cada caso é o leitor que lê o sentido; é o leitor que confere 
a um objeto, lugar ou acontecimento, uma certa legibilidade 
possível, ou  que a reconhece neles; é o leitor que de atribuir 
significado a um sistema de signos e depois decifrá-lo. Todos 
lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que 
somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para come-
çar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como 
respirar, é nossa função essencial (Manguel, 1997).

Lendo
Depois que aprendi a ler minhas letras, li de tudo: livros, 

mas também notícias, anúncios, os tipos pequenos no verso 
da passagem do bonde, letras jogadas no lixo, jornais velhos 
apanhados sob o banco do parque, grafites, a contracapa das 
revistas de outros passageiros no ônibus.

A valentia literária
Durante o cerco a uma cidade na Índia, os soldados levavam consigo 
uma certa novela de cavalaria para passar o tempo. “Um dos ho-
mens, que conhecia menos do que os outros esse tipo de literatura, 
achava que tudo o que ouvia nas leituras era verdade (pois há gente 
ingênua que pensa que não há mentiras impressas). Seus compa-
nheiros, brincando com sua ingenuidade, confirmavam sempre que 
era tudo verdadeiro. Quando chegou o momento de um ataque, esse 
bom sujeito, estimulado pelo que ouvira nas leituras e ansioso por 
imitar os heróis do livro, ardia de desejo de demonstrar a sua bra-
vura e realizar uma façanha digna de cavaleiro que jamais seria es-
quecida. Assim, entrou impetuosamente na refrega e começou a dar 
golpes de espada à esquerda e à direita com tanta fúria, que somente 
com grande esforço e muito perigo seus camaradas e numerosos sol-
dados conseguiram salvar sua vida, carregando-o coberto de glória 
e não poucos ferimentos. Quando seus amigos o repreenderam por 
sua imprudência, ele respondeu: “Ah, deixem-me em paz! Não fiz 
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a metade do que qualquer cavaleiro fez no livro que vocês me liam 
todas as noites!” E a partir de então ele foi extremamente corajoso.

Francisco Rodrigues Lobo
Cronista português do século XVI

Trem, 199 anos
Walter Galvani

Tomem nota desta data que pode render muito no próximo ano, 
pois é sabido que só se assinalam mesmo as contas redondas, 
cheias. Assim é que, de nada serve comemorar hoje os 199 anos 
da primeira demonstração com o trem. No ano que vem, sim, 
segundo centenário. Em 1804, o engenheiro britânico Richard 
Treevethick fez a primeira demonstração com uma máquina a 
vapor sobre carris. Quer dizer: o futuro trem. 
Mas quero aproveitar a deixa para dizer que, lamentavelmente, 
aqui no Brasil nem sequer se chegou ao segundo centenário e 
já, injustamente, se deixou de lado aquele magnífico sistema de 
transporte coletivo e de cargas, insuperável para grande núme-
ro de pessoas e grandes quantidades de mercadorias.
Sou do tempo em que, menino, sentado à porta do dentista que 
não queria freqüentar ou num banco da Praça da Bandeira, em 
minha então “pequena aldeia” – hoje enorme cidade da região 
metropolitana de Porto Alegre, falo sobre Canoas, então com 
12.000 e hoje 300 mil habitantes – ficávamos, eu e meu irmão 
mais velho a contar entusiasmados o número de vagões que 
integravam uma composição que, imaginávamos, vinha de São 
Paulo ou de Santa Maria.
Não seria muitos, para nós uma imensidão. Contávamos 39, 40 
vagões, que passavam no centro da pequena cidade, fazendo “trac, 
tratac”, carregando gado, trigo, arroz, milho, sei lá o quê e, em 
certos momentos, embevecidos enxergávamos tanques de guerra e 
carros de combate que iam para as manobras nos campos de Saicã 
ou retornavam de alguma guerra improvável.
No fim da tarde, o trenzinho chegava da capital, trazendo cen-
tenas de trabalhadores e estudantes. Nos fins de semana, vera-
nistas.

Bons e saudosos tempos que passaram! Hoje, nem vera-
nistas, nem cargas, nem bois, nem canhões. Verdade que há o 
trem metropolitano, o Trensurb, transportando estudantes e 
trabalhadores, mas o velho e miraculoso trem de carga ou de 
passageiros, que resfolegava noites e noites e cruzava nosso 
imaginário, o pampa e a nossa alma, este está morto e enter-
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rado. No dia do segundo centenário, ano que vem, espero estar 
aqui assinalando o seu renascimento.

Isso se houver alguma grama de compreensão e inteligência 
no cérebro dos administradores. E dinheiro nas arcas do estado. 

As palavras
Hoje eu vos quero falar ainda sobre as palavras, como 

nossa ferramenta de trabalho, dentro do instrumento extraor-
dinário que é a língua.

Acho, aliás, que a maior invenção do homem não foi a 
roda, como se diz, ou... o porrete na mão, usando o poder da 
arma em favor do mais forte... – mas sim a palavra, que possi-
bilitou a comunicação entre os seres humanos e, conseqüente-
mente, o surgimento do grupo, depois de grupos, da sociedade, 
das tribos, das nações e, naturalmente, das... guerras.

Mas também foi a língua que possibilitou o nascimento 
da cultura, da transmissão, primeiro oral, depois com a criação 
dos signos da escrita, da experiência, de valores a serem preser-
vados, enfim da história, da literatura, da poesia, do protesto, 
da luta pela paz. Pode-se dizer, portanto, que a palavra gerou 
tudo. Aliás, a Bíblia chama de “Verbo”. Exemplo: “E o Verbo 
se fez carne e habitou entre nós”. “Nunca faça um título sem 
um verbo” – diziam os antigos mestres de jornalismo. Hoje se 
fazem títulos sem verbo, sem substantivo... Sem nada até...

Mas já que falamos em Bíblia, foi justamente na terra 
onde hoje se exercitam os poderosos da terra, para mostrar 
quem pode mais, que teve lugar o primeiro acontecimento 
marcante com relação ao desentendimento que a palavra pode 
gerar. Lembram? O episódio da Torre de Babel.

Diz a Bíblia que “o Senhor” descobriu que os homens es-
tavam construindo uma torre, numa cidade chamada Babel e 
que pretendiam com ela “chegar até o céu”. “Essa gente é um 
povo só e falam uma só língua – disse o Senhor – Isso que eles 
estão fazendo é apenas o começo. E logo serão capazes de fazer 
o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles 
falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. 

“[...] Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles para-
ram de construir a cidade” (Antigo Testamento, Livro Gênesis, 
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cap. 11). É bom lembrar que Babel, nome hebreu para Babilônia, 
ficava na Mesopotâmia, ou seja, no hoje Iraque.

Quanto à verificação da força da palavra, foi um bom co-
meço, não é mesmo? Bem, foi exatamente para que medísse-
mos, para que pudéssemos sentir a vossa potência que propo-
nho, em nossa primeira reunião, aquela espécie de exercício 
lúdico com as mais belas e ou as mais expressivas da língua 
portuguesa, que deu tão interessante resultado.

Vejam o poeta Armindo Trevisan, um intelectual de primei-
ríssima, professor, membro do Conselho Estadual de Cultura e 
autor de excelentes livros, que recomendo, e fez sua própria lista:

Minha própria seleção
Espanto
Saudade
Luar
Estrela
Barco
Mar
Rochedo
Travessia
Lago
Granizo

Lágrima
Noite
Luz
Lábio
Silêncio
Pedra
Corpo
Lâmpada
Amor

Trevisan diz que se trata de “uma aventura fonológica”, 
mas que se atreve a animar o leitor neste terreno” que signi-
fica exercitar a criação. E agora, experimente o seu poder de 
criatividade. Relacione as dez ou doze, ou quinze ou sete, não 
importa, palavras que você considera como as mais significati-
vas ou criativas da língua portuguesa:

Saudade
“Sentimento mais ou menos melancólico de incompletude, 

ligado pela memória a situações de privação da presença de 
alguém ou de algo, de afastamento de um lugar ou de alguma 
coisa, ou à ausência de certas experiências e determinados pra-
zeres já vividos e considerados pela pessoa em causa como um 
bem desejável (freqüentemente usado também no plural).”
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Exemplos: saudade de uma amiga que hoje vive distante, 
de um parente falecido, saudades da Bahia, de comer graviola, 
saudade da praia, da pátria, dos bons tempos.

Registrada desde o século XIII como “soydade”, depois, 
por volta do século XV, como “sodade”, “ssuydade”, “sudade” 
e, finalmente, “saudade”. É assim que o moderno Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa inscreve o verbete com a pala-
vra mais citada como um dos maiores tesouros da língua por-
tuguesa.

Em espanhol, usa-se agora também “saudade”, vindo do 
português, porque a mesma raiz latina, que é “solitas, solita-
tis”, deu “solitud” ou “soledad”, que é o equivalente ao nosso 

“solitário” e “solidão”, mas não, portanto, na acepção plena de 
saudade. O Dicionário da Real Academia Espanhola registra 
também “nostalgia” e “añoranza”, este último definido como 

“recordar com pesar a perda de pessoa ou coisa querida”, como 
sinônimos, mas sem dúvida incompletos do nosso “saudade”. 

No Dicionário etimológico Nova Fronteira, organizado 
por Antônio Geraldo da Cunha, “saudade” está registrada 
como “lembrança nostálgica, e, ao mesmo tempo, suave, de 
pessoas ou coisas distantes ou extintas, acompanhada do dese-
jo de tornar a vê-las ou possuí-las”, e sua entrada no vocabulá-
rio português no século XIII, como “saydade”.

Em seu livro Leal conselheiro, o rei dom Duarte (1391-
1438), conhecido como “O Eloqüente”, escreveu:

E a saudade... é um sentido do coração que vem da sensualidade 
e não da razão e faz sentir às vezes os sentimentos da tristeza e 
da pena. E outros vêm daquelas coisas que ao homem apraz que 
sejam e alguns com tal lembrança que traz prazer e não pena. 
E em casos certos, se mistura com tão grande nojo que faz ficar 
em tristeza. E, para entender isto, não cumpre ler outros livros, 
cá poucos acharão que dele falem, mas cada um, vendo o que 
escrevo, considere seu coração no que já por feitos desvairados 
tem sentido e poderá ver e julgar se falo certo.

E finalmente chegamos ao que diz José Saramago, o 
único Nobel da Literatura em Língua Portuguesa, conforme 
testemunho de Antonio de Mello Franco e Mauro Salles, os 
responsáveis pela edição brasileira do Dicionário Houaiss: 
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“Aconteceu na Bienal do Livro em São Paulo em 2001. No es-
tande da nossa editora brasileira estava ligado um computador 
em que se podiam encontrar algumas páginas do dicionário. 
Alguém chamou José Saramago e mostrou-lhe a definição para 
saudade: ‘sentimento mais ou menos melancólico de incomple-
tude, etc.’ ele gostou muito e disse: ‘Mais do que um dicionário, 
é poesia’.”

Escrever sempre
Nesses encontros, seguidamente me perguntam quando 

se deve escrever. A resposta é sempre. De preferência, todos os 
dias.

O grande escritor e filósofo francês Jean Paul Sartre usa 
uma frase latina para definir este lema de quem deseja expres-
sar-se, ser escritor ou simplesmente comunicar-se por escrito, 
exteriorizar o que pensa: “Nulla dies sine línea.” A tradução é 
óbvia, não é preciso saber latim.

Para Jean Paul Sartre
meu hábito e também é meu ofício. Durante muito tempo tomei 
minha pena por uma espada: agora conheço nossa impotência. 
Não importa: faço e farei livros; são necessários, sempre servem, 
apesar de tudo. A cultura não salva nada nem ninguém, ela não 
justifica. Mas é um produto do homem: ele se projeta, se reco-
nhece nela; só este espelho crítico lhe oferece a própria imagem. 
De resto, este edifício ruinoso, minha impostura, é também meu 
caráter: a se desfaz de uma neurose, mas não se cura de si pró-
prio. Gastos, obliterados, humilhados, encantoados, passados 
em silêncio, todos os traços da criança remanesceram no qüin-
quagenário. A maior parte do tempo se acaçapam na sombra, 
espreitam: ao primeiro instante de inadvertência, reerguem a 
cabeça e apenas para o meu tempo, mas me agasto com minha 
notoriedade presente; não é a glória, pois eu vivo, e só isso basta 
para desmentir meus velhos sonhos; será que ainda os alimento 
secretamente? Não de todo: eu os adaptei, creio: tendo perdido 
minhas probabilidades de morrer desconhecido, gabo-me às ve-
zes de viver mal conhecido. Grisélidis não está morta. Pardaillan 
ainda me habita. E Strogoff. Não dependo senão deles, que não 
dependem senão de Deus e eu não creio em Deus. Vejam se se re-
conhecem nisso. De minha parte, não me encontro e me pergunto 
às vezes se não estou jogando o perde-ganha e empenhando-me 
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em pisotear minhas esperanças de outrora pra que tudo me seja 
devolvido em cêntuplo. Neste caso, eu seria Filoctetes: magnífico 
e fedorento, este enfermo entregou até seu arco, sem condição: 
mas, subterraneamente, pode-se estar certo de que ele espera 
sua recompensa [...]. O que amo em minha loucura é que ela me 
protegeu, desde o primeiro dia, contra todas as seduções da elite: 
nunca me julguei feliz proprietário de um “talento”: minha úni-
ca preocupação era salvar-me – nada nas mãos, nada nos bolsos 
– pelo trabalho e pela fé. Desta feita, minha pura opção não me 
elevava acima de ninguém: sem equipamento, sem instrumental, 
lancei-me por inteiro à ação para salvar-me por inteiro. Se guar-
do a impossível Salvação na loja de acessórios, o que resta? Todo 
um homem, feito de todos os homens, que os vale todos e a quem 
vale não importa quem.

 Portanto, de hoje em diante, “nenhum dia sem linha”. 
Aqui eu usaria uma antiga crônica que escrevi, citando 

Carlos Drummond de Andrade, para estabelecer o meu pro-
grama de vida como alguém que objetiva expressar-se através 
da escrita:

“Mal rompe a manhã...” 
Por força das circunstâncias e uma longa atividade jornalística, 
acabei formatando (como diriam os viciados em informática) um 
estilo que se caracterizava por deitar tarde e levantar tarde. Depois 
a corrupção de costumes foi completada com o trabalho em um 
vespertino (sonho e glória de muitos jornalistas, mas hoje quase 
completamente expurgado do mercado pelo advento das televisões 
e as confusões do trânsito) que me propiciava a chance de dormir 
cada vez menos e misturar cada vez mais os horários. 
O tempo foi fazendo seus habituais estragos, ventos de mais 
de cem quilômetros passaram a se tornar presentes em nos-
sas vidas e meus relógios revolutearam também enlouquecidos. 
Hoje, levanto na hora que antes ia deitar... E então, depois de 
um bom café à moda dos hotéis brasileiros, sento-me diante do 
computador. Tomo conhecimento do correio eletrônico, recebo 
e respondo as mensagens mais urgentes ou mais caras e começo 
a dedilhar em busca do primeiro texto ou da continuação do que 
venho transacionando comigo mesmo. 
Como diria o velho e insubstituível Drummond: “A luta com as 
palavras/ é luta vã/ No entanto lutamos/ mal rompe a manhã!” 
Hoje um texto curto, amanhã um artigo para uma revista, depois 
o romance, ah sim, o romance desafiador, que ressurge sempre, es-
tocado na memória do computador e que a um simples toque deixa 
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seu esconderijo virtual e perpassa minha tela à espera da continui-
dade, ou para sofrer pacientemente as retificações. Entusiasmo-
me e levo adiante, aproveitando o momento propício que se criou 
e que se repete todo o santo dia, menos aquele que sou obrigado a 
excluir para devotá-lo integralmente à incineração diante das ne-
cessidades prosaicas de vida bancária ou profissional jornalística, 
algo que me dá um prazer sofrido e condenado. 
Certa vez perguntaram a Pablo Picasso se ele acreditava em 
inspiração. Sim, claro – foi sua resposta imediata. Sempre que 
ela chega me encontra trabalhando. 
E assim é, como foi hoje mesmo e como será amanhã. Cercado 
por livros, amigos e necessários apoios, com os dicionários ali-
nhados à minha espera, e as fotos da minha mulher e das mi-
nhas filhas, como ícones capazes de me garantirem a tranqüili-
dade, sigo martelando com vigor datilográfico (velhas máquinas 
Remington e Olivetti) o teclado onde deveria pousar levemente 
a polpa dos dedos, num exercício de balé eletrônico. Minha di-
gitação acompanha com o seu ritmo o progresso do meu pensa-
mento, que, naturalmente por vezes ultrapassa a velocidade da 
sua conversão em matéria. 
Vá lá, vá lá, ando para trás e para diante, retomo e súbito, um 
gesto desastrado destrói o que já se acumulava, é preciso reco-
meçar e eis que o telefone toca. 
O recomeço é sempre mais difícil, é como descer um patamar do 
sonho, é um recuo e aos poucos vou deixando a minha identifi-
cação com o vôo. Os cães latem. Há uma nova retomada. Agora 
reviso o que fiz, retoco, reescrevo, ponho a dourar, reservo e 
estoco no fundo do misterioso computador. Amanhã, quando a 
manhã começar, descongelo e retomo o ritmo, procurando rapi-
damente acertar o passo, antes do mergulho. 
Durante o restante do dia, viajo. Entrego-me à outras ativida-
des, sinto que preciso fazer algumas anotações, faço exercícios 
de memória, mas o texto está lá, distante, ainda não o imprimi 
para que possa senti-lo, cheirá-lo e mostrá-lo, quem sabe a al-
guém que possa perceber o que estou pretendendo dizer e con-
firmar-me que recebeu a mensagem, totalmente. 
Perco minhas lembranças durante o dia, envolvido na movimen-
tação, nos contatos, nos telefonemas, no trabalho numa rádio (a 
Guaíba, a da Legalidade) e nas leituras. Os jornais, com textos 
tão dispersos e tão pouco inspiradores, ou os artigos retirados 
e reservados para leitura posterior. Há, sim, os livros que estão 
sendo lidos, religiosamente. Salto de um para o outro, vejo pou-
quíssima televisão, um pouco mais antes de preparar o sono, e 
diante de mim, outra vez a manhã. 
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E puxo então novamente da memória do computador o texto 
que dormiu o sono justo do esquecimento e lá está ele, implacá-
vel, a me cobrar a continuidade. Não, hoje não, ainda não está 
maduro, a digitação só vai perturbar o que está consolidado, 
mando-o de volta para sua caverna eletrônica. 
Quando termino aquela jornada, alinho a nítida impressão de que 
desperdicei um dia de minha vida e com este sentimento venenoso 
faço todo o giro habitual, novamente o sono e outra vez o despertar 
com a expectativa de que, hoje sim, farei ressurgir do poço fundo 
do esquecimento, em todo o seu esplendor o que estou buscando 
botar de pé. Vejo e revejo os erros, hoje mais claros do que anteon-
tem. Refaço, registro, faço o salvamento necessário para que seja 
aproveitado e sigo adiante. 
Outra vez o mesmo sofrimento, “mal rompe a manhã”... 

Semelhanças e diferenças
Sempre há divergências, nem diria controvérsias. Pelo mun-

do afora, muitos não compreendem esta receita brasileira sobre 
crônica e ainda trabalham em cima daquele antigo conceito, que 
dizia que o relator que testemunhara os fatos ou deles tivera conhe-
cimento imediato deveria escrever a crônica dos acontecimentos.

Por exemplo, enviei a pequena e exemplar crônica de 
Carlos Drummond ao premiado escritor colombiano Leonardo 
Peña Calderón, premiado com o Casa de Las Américas e eis o 
que me respondeu:

Hermosa crónica, estimado Walter, la de Carlos Drummond. 
Pero es cierto lo que dijiste: el concepto de crónica es diferente 
en portugués y en español. Gracias por dejarme leer esa joya 
que, para mí y a pesar de mi escaso entendimiento del idio-
ma, bien podría calificarse de poema. Si a mí se me ocurriera 
una idea tan maravillosa, yo la escribiría como un cuento. Pero 
cuento poético. Yo creo que, definitivamente, la poesía debe es-
tar al servicio de la narrativa, como en la crónica de Drummond. 
Por eso prefiero degustarla en una bonita historia y no en ver-
sos, a pedazos. Si me permitieras un atrevimiento, yo diría que 
la crónica de Drummond es una crónica poética. Me parece que 
es la calificación que le hace justicia. Un abrazo, Leonardo.

Agora, leiam a opinião de um jornalista de fama internacional, 
o polonês Kapuscinski, que trabalha no The New York Times,  
a respeito da crônica como gênero, de suas possibilidades de 
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funcionar como voz narrativa do mundo contemporâneo de 
seu método de composição.

A crônica – refiro-me à boa crônica – é arte e, como tal, seu único 
compromisso com o leitor é apresentar uma visão acerca de um 
lugar que ninguém tenha apresentado antes, revelar um univer-
so que só pode fazê-lo um artista. O cronista, então não tem que  
obcecar-se com os dados da história que aparecem em seu texto. 
Para isto estão os correspondentes, os “fact finders” (pesquisado-
res de fatos), que se encarregam dessas coisas no processo da pu-
blicação. O melhor quadro da sociedade francesa do século XIX 
está nas novelas de Balzac, e, sem dúvida, ele nunca esteve muito 
preocupado em anotar dados e explicar processos.

Para Maria Sonia Cristoff (La Nacion, Buenos Aires):
O que diz Kapuscinski se comprova em suas crônicas. Ali se vê 
que existe  em quem escreve, um conhecimento profundo acerca 
do lugar e não por isto se vê obrigado a descarregar tudo o que 
sabe no texto, como fazem tantos viajantes confundidos por uma 
intenção exibicionista, e, pior, didática. Nas crônicas de Kapus-
cinski se vê algo parecido a este gesto que por momentos, duran-
te uma entrevista, cruza seu olhar afável: um gesto de águia, de 
sobrancelhas levantadas, uma picada que se aplica sobre o frag-
mento preciso que lhe permitirá revelar todo um mundo.

A receita de Ítalo Calvino: “Leveza, rapidez, exatidão, vi-
sibilidade, multiplicidade e consistência, é o que prega Ítalo 
Calvino, o grande escritor italiano, para o novo milênio. São os 
chamados seis temas para o próximo milênio.”

Em 1984, Ítalo Calvino havia sido convidado para profe-
rir em Harvard uma série de conferências que obedeceriam 
ao título de “Seis memorandos para o próximo milênio”. Não 
chegou a completar a série porque morreu naquele mesmo ano. 
Cada tema corresponderia a uma das seguintes palavras: leve-
za, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, consistência.

O cientista, médico e escritor português João Lobo Antu-
nes diz que, ao ler tais palavras, que “condensavam em si re-
gras ou princípios de criação literária se ajustavam como uma 
luva ao meu ofício” (de escritor, naturalmente). No ensaio in-
titulado “Operando a memória” escreve Antunes:

A propósito da leveza, ele dizia que durante os quarenta anos 
em que escreveu ficção “a minha operação foi na maioria das 
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vezes uma subtração de peso, tentei tirar peso ora às figuras 
humanas, ora aos corpos celestiais, ora às cidades; sobretudo 
tentei tirar peso à estrutura do conto e da linguagem”. A mi-
nha leveza, como creio ter explicado, exprime-se na precisão do 
gesto, na sua determinação, e por isso ao que faço aplica-se tam-
bém a frase de Paul Valéry: “Il faut être léger comme l’oiseau, 
et non comme la plume.”
Quanto à rapidez, é na cultura cirúrgica tradicional, uma das 
virtudes mais apreciadas e um predicado que é sempre motivo 
de particular orgulho [...]. Calvino diz que na Sicília quem quer 
contar um conto usa a fórmula “lu cuntu  um metti tempu” 
(dialeto siciliano) ou seja, “o conto não perde tempo”. 
O terceiro tema era a exatidão, e Calvino recorda que para os 
antigos egípcios a precisão era simbolizada pela pluma que ser-
via de peso na balança em que se pesavam as almas. Segundo 
ele, a exatidão para um escritor significa três coisas:
1 – Um projeto bem definido
2 – A evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis
3 – Uma linguagem o mais precisa possível e um léxico que seja 
capaz de traduzir nuances do pensamento e da imagem
[...] citando Baudelaire: “O bom Deus está no detalhe.”
O quarto tema de Calvino era a visibilidade, que ele inclui na 
linha de valor a preservar para advertir do perigo que corremos 
na perda de uma faculdade humana fundamental: o poder de 
focar visões de olhos fechados.

Até aqui é Lobo Antunes que está falando, mas convido os 
leitores a fazerem uma pausa e tentarem aplicar este criativo 
exercício.

O quinto tema é a multiplicidade. 
Calvino encarava o romance contemporâneo como uma enci-
clopédia – escreve João Lobo Antunes – e sobretudo como uma 
rede de conexões entre os fatos, as pessoas, as coisas. “Ou, se 
quisermos, como uma biblioteca, um inventário de objetos, um 
catálogo de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexi-
do e reordenado de todas as maneiras possíveis.”

O último e sexto tema para um memorando para o novo 
milênio era a consistência. E aqui abrimos o espaço para as 
vossas próprias considerações.

Calvino não concluiu seu trabalho, a não ser arranhando 
algumas coisas sobre a obstinação, e o mesmo faz Lobo Antu-
nes, recordando o episódio do capitão Ahab em Moby Dick na 
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perseguição da baleia que acabou por matá-lo. Lobo Antunes 
diz: “Este é talvez o fio com que teci a rede, com que parti para 
a pescaria de recordações de triunfos, derrotas, coragem, medo 
e da crítica dos justos e dos pronunciamentos dos cínicos, dos 
invejosos, dos estúpidos.”

Tudo veio do jornalismo
Em seu mais recente livro, Mi país inventado, no capítulo 

dedicado nestas suas memórias precoces aos “Confusos anos 
de juventude”, Isabel Allende, a notável escritora chilena, as-
sim se expressou sobre a arte de escrever:

Tomei o jornalismo muito a sério, apesar de que meus colegas 
daquela época acreditavam que eu inventava as reportagens. 
Não as inventava, só exagerava um pouco... Ficaram-me muitas 
manias: ainda agora ando a caça de notícias e de histórias, sem-
pre com um lápis e um caderninho na bolsa para anotar o que 
me chama a atenção. O que aprendi então me serve agora, na 
literatura: trabalhar sob pressão, conduzir uma entrevista, re-
alizar uma pesquisa, usar a linguagem em forma eficiente. Não 
esqueço que o livro não é um fim em si mesmo. Igual a um jor-
nal ou uma revista, é só um meio de comunicação, por isso pro-
curo pegar o leitor pelo pescoço e não solta-lo até o final. Nem 
sempre o consigo, é claro, ocorre as vezes o leitor ser evasivo. 
Mas, quem é este leitor? Quando os americanos detiveram no 
Panamá, o general Noriega, que havia lhes caído em desgraça, 
encontraram dois livros em seu poder: a Bíblia e o meu “Casa 
dos Espíritos.” Ninguém sabe, como se vê, para quem escreve... 
Cada livro é uma mensagem lançada numa garrafa ao mar com 
a esperança de que chegue à outra margem. Me sinto muito 
agradecida quando alguém a encontra e lê, mesmo que seja al-
guém como o general Noriega...

Literatura como tratamento
Moacyr Scliar

Literatura serve para muitas coisas. Serve para informar, serve 
para divertir – e serve também para curar ao, ao menos, para 
minorar o sofrimento das pessoas. Duvidam? Pois então fiquem 
sabendo que desde 1981 existe nos Estados Unidos uma Asso-
ciação Nacional para a Terapia pela Poesia, cuja finalidade é o 
uso da literatura pra o desenvolvimento pessoal e o tratamento 
de situações patológicas. A associação edita o Journal for Poe-
try Therapy, realiza cursos e confere o título de especialista em 
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biblioterapia. O biblioterapeuta trabalha em hospitais, institui-
ções psiquiátricas e geriátricas, prisões. O método é relativa-
mente simples: ele seleciona um poema, um conto, um trecho 
de romance que é lido para a pessoa. A resposta emocional des-
de então é discutida.
E respostas emocionais a textos podem ser muito intensas. Exem-
plo eloqüente é o Werther, de Goethe, cujo jovem personagem se 
suicida. A publicação da obra suscitou uma onda de suicídios por 
toda a Europa, coisa que até hoje é evocada quando se discute a 
veiculação de notícias similares pela mídia. O mecanismo básico 
que aí funciona é o da identificação, algo que começa muito cedo. 
Bruno Bettelheim mostrou que os contos de fadas exercem um 
papel importante na formação do psiquismo infantil, não apenas 
fornecendo modelos com os quais a criança pode se identificar, 
como também provendo uma válvula de escape para as tensões 
emocionais. Na adolescência, os modelos passam a ser outros. E 
houve época em que os jovens aprendiam a fazer sexo com a lite-
ratura conhecida como pornográfica (lembrança pessoal: jovens 
do Colégio Júlio de Castilhos devorando as páginas suspeitosa-
mente amareladas de um velho livro cujo título não recordo, mas 
que falava na “grutinha do prazer”). E, no século 19, eram os 
grandes romances – aqueles de Balzac, por exemplo – que ensi-
navam as pessoas a viver. Esse papel foi assumido pelo cinema e 
pela TV, mas a proliferação das obras de auto-ajuda mostra que 
as pessoas continuam acreditando em livros como guias para a 
saúde e para a cura.
Por último, mas não menos interessante, a literatura é impor-
tante como fator de estabilidade emocional para os próprios es-
critores. A associação entre talento e distúrbio psíquico é antiga. 
Aristóteles já observava que o gênio com freqüência é melancó-
lico. Shakespeare dizia que se associam na imaginação o lunáti-
co, o poeta e o amante, o que tem contrapartida no dito popular: 

“De poeta e de louco todos temos um pouco.” Kay Refield Jami-
son, professora de psiquiatria na Universidade John Hopkins, 
estudou a vida de numerosos poetas e escritores, concluindo 
que há “uma convincente associação, para não dizer real super-
posição”, entre temperamento artístico e distúrbio emocional 
ou mental (doença bipolar, no caso). Nessas condições, escrever 
pode ser uma forma de descarregar a angústia e de colocar (ao 
menos no papel) ordem no caos do mundo interno. Porque a pa-
lavra é um instrumento terapêutico, é o grande instrumento da 
psicanálise. E a palavra escrita tem a respeitabilidade, a aura 
mística que cerca textos fundadores de nossa cultura, como é 
o caso da Bíblia. Kafka dizia que era um absurdo trocar a vida 
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pela escrita. Mas também reconhecia que sua própria vida era 
absurda e, nesse sentido, estava optando por uma alternativa 
com potencial para redimi-lo.
Não precisamos chegar ao extremo de um Kafka. Toda a pessoa 
se beneficiará do ato de ler e de escrever. É terapia, sim, e é te-
rapia prazerosa, acessível a todos, o que, em nosso tempo, não é 
pouca coisa (Zero Hora, 31 maio 2003).

Escrever para relaxar
A jornalista e também psicóloga (PHD) Ana Maria Rossi es-

creveu na seção “Viva Melhor” no jornal Zero Hora, na edição 
do dia 4 de outubro de 2002, sob este título, respondendo a uma 
pergunta de um leitor que desejava saber se havia verdade nisso. 

“Quando estou tenso, escrevo pra alguém sabendo que jamais 
enviarei a mensagem. No entanto, isso faz com eu relaxe. É 
pura imaginação ou existe alguma verdade nisso?”

Pesquisadores da Universidade Saint Joseph, na Filadélfia, Es-
tados Unidos, realizaram um estudo com  pessoas que tem o 
hábito de manter um diário sobre eventos estressantes e obser-
varam que elas sentiam mais controle sobre esses eventos. 
Em conseqüência, elas somatizavam menos. Os participantes 
que obtiveram mais benefícios foram os que adotaram uma so-
lução para lidar com o problema além de identificá-lo. 
Outras pesquisas realizadas na Universidade do Texas confir-
maram esses resultados e indicaram que as pessoas que escre-
viam sobre seus traumas iam menos vezes ao médico do que 
aquelas que escreviam sobre assuntos triviais. Portanto, há um 
embasamento científico para o que você sente.

Para se destacar da manada
Antonio Carlos Teixeira da Silva é um consultor de em-

presas de muito sucesso, especializado em criatividade e inova-
ção. Suas oficinas acabam por propiciar o surgimento de valo-
res insuspeitados dentro do empresariado e também, é lógico, 
nos meios intelectuais.

Basta seguir oito normas que alinha como fundamentais. 
Façamos o teste e vocês verão como ele nos encaminha bem:

1 –  Nunca se contente com a primeira idéia que lhe ocorrer. 
Busque outras para, entre muitas, escolher a melhor.
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2 –  Não se acomode. Sempre há uma maneira de fazer melhor, 
mais rápido ou com menor custo aquilo que você faz. Se 
você não pensar nisso, alguém irá pensar.

3 –  Seja curioso. Evite reproduzir tarefas mecanicamente. 
Busque as causas, os porquês, as implicações. Muitas idéias 
surgem daí.

4 –  Idéias não saem do nada. Associe, adapte, substitua, modi-
fique, reduza. As combinações são infinitas.

5 –  Não acredite em bordões como “isso nunca vai funcionar” 
ou “em time que está ganhando não se mexe”. O novo sem-
pre assusta. Toda idéia nova tem que quebrar resistências.

6 –  Tenha iniciativa. Muitas boas idéias acabam no fundo da 
gaveta porque seus autores não tomam a decisão de mostrá-
las aos outros.

7 –  Ouça os demais. Principalmente se eles pensam diferente 
de você. As idéias se desenvolvem com a divergência.

8 –  Faça de vez em quando coisas que contrariem seus hábitos, 
no trabalho ou no lazer. Por exemplo: se você gosta de fil-
mes de ação, assista a um drama romântico. Se é fã de rock, 
tente o jazz. Sair da rotina é sempre estimulante para o 
cérebro.

Outro consultor de empresas, Francisco Brito, diz: “É a 
criatividade que tira o profissional do sopão dos medíocres.”

Espaços a conquistar
Mas para sair mesmo do rebanho, fugir do anonimato, se 

a intenção do oficineiro é realizar uma carreira literária ou jor-
nalística, o caminho é buscar o destaque, mas não se tornando 
um chato, cuidado, anotem bem isso, daqueles que não deixam 
em paz os amigos, principalmente editores ou jornalistas. 

Procure identificar com precisão as oportunidades e não 
deixe de concorrer a todas as chances que se abrem. Onde hou-
ver um concurso, apresente seu trabalho, porque uma premia-
ção poderá ajudar a arrancá-lo do anonimato, que, afinal, é o 
maior castigo que alguém pode sofrer. Claro, há os que escre-
vem para si mesmos, diários tão contundentes – como diria 
Isabel Allende – que só poderiam ser publicados muitos anos 
depois de sua morte.

Mas se você quer a felicidade e, quem sabe, a glória de 
uma carreira literária ainda sobre a Terra, trate de achar as 
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oportunidades. De olho nos jornais e revistas e hoje também 
na internet é possível identificar os concursos de poesia, conto, 
crônica, romance, ensaios, enfim de todos os gêneros literários. 
Se você tiver sorte e algum talento, poderá abrir a porta para 
a fama. Muitas vezes tais premiações vêm aí acompanhadas de 
alguma remuneração. Mas isso não é o principal. Se você está 
querendo ficar rico, escolha outra carreira.

Não será através do jornalismo, nem da literatura, a não 
ser que você pertença a 0,001 por cento dos profissionais. Mas 
isso também pode acontecer... Não desista. E não creia em mi-
nhas palavras. Discuta-as. Lembram? É preciso criticar para 
exercitar a criatividade...

Humanismo, jornalismo, renascença

Será importante lembrar que Cremilda Medina faz uma única e 
prática distinção entre os diferentes jornalismos: o jornalismo de 
tribuna, assim mesmo, com maiúsculas, e o jornalismo noticioso. 
O primeiro tem a tradição européia, caracterizado pela opinião. 
Teve seu desaparecimento  decretado pela influência norte-ame-
ricana de pós-Segunda Grande Guerra. O segundo o substituiu, 
caracterizado pela industrialização que começara um século an-
tes na Europa, mas encontrara maior repercussão nos Estados 
Unidos, identificado pela produção pretensamente neutra e ob-
jetiva da informação. É, também o momento em que se criam, a 
partir de 1947, os primeiros cursos de jornalismo no Brasil.

No mesmo livro, os autores lembram a classificação de 
Jürgen Habermass:

a)  pré-capitalista que se limita a organizar o trânsito de 
algumas informações;

b)  literária, quando, além da informação, passa a incorpo-
rar a opinião,

c)  empresarial, marcada pela industrialização. 

Aplicando-se ao Brasil, como o faz Fernando Lattman-
Weltman, a fase A começa em 1808, com a Gazeta do Rio de 
Janeiro, com a prestação de pequenas informações; a fase B, 
que se inicia com o surgimento de folhas oposicionistas, de ní-
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tido panfletarismo, já a partir do Correio Brasiliense, naquele 
mesmo ano de 1808; a fase C, inicia-se na década de 50 do 
século XX, quando se reúnem as condições macroestruturais 
ideais para tal mudança.

Como se vê, nenhuma diferença do que penso e tenho 
afirmado em todos os contatos públicos que tenho feito. Nada 
tenho contra os cursos de jornalismo. Ao contrário, ninguém 
fez mais do que eu pelos cursos e praticamente pelos alunos de 
jornalismo. Eu organizei em 1966 o sistema de estágios para 
alunos do último semestre de jornalismo nos jornais da Caldas 
Júnior e abri as portas da empresa a eles.

Fizemos a maior renovação de mão-de-obra da história do 
jornalismo rio-grandense (dito por todos os que testemunha-
ram aquele período). Aproveitamos 46% dos estagiários que 
passaram por nossas redações. Mas refiro-me ao fato, incontes-
tável, da pasteurização do jornalismo que se pratica hoje e, na 
verdade, desde a segunda metade do século XX. A coincidência 
com a instalação dos cursos de jornalismo – influência ameri-
cana, sem dúvida – não é apenas uma coincidência. Também 
concordo que a diminuição de qualidade deu-se em todas as 
profissões. Mas prefiro examinar o que conheço mais de perto. 

É uma perda que se pode recuperar, discutindo, recla-
mando, debatendo e orientando, mas é um fato o esvaziamento 
humanístico da nossa profissão. Não quero o fim dos cursos e 
da exigência do diploma. Quero cursos melhores e liberdade de 
escolha profissional. E um melhor resultado prático, portanto, do 
que se aprende.

Busca da expressão
Walter Galvani

Às vezes me pergunto o que pretendem as pessoas que escre-
vem poemas, crônicas, artigos, livros, compõem músicas, redi-
gem textos, ensaios, estudos, desenham, pintam, concorrem na 
medonha competição do cinema, na televisão, enfim, todos os 
que de alguma forma procuram chegar à comunidade, à socie-
dade, aos grupos sociais, ao país, ao mundo. E, lógico, percebo 
que aí mesmo na formulação da pergunta está a resposta: todos 
querem se comunicar, transmitir seus sentimentos, seus pen-
samentos, suas maneiras de ver a vida, mostrar que são pes-
soas, que existem, que querem intervir, nem que seja dizendo, 
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“olha hein, estou aqui, estou vivo e discordo”. Ou “concordo”, ou 
nada tenho a dizer a não ser que respiro...
Os meios nós sabemos, enriquecidos agora pela Internet, signifi-
cam maior ou menor poder de fogo e vão desde os grandes veículos 
de comunicação social e aí se contam meia dúzia em média por 
país e os maiores, conhecidos de todos pelo prestigioso título, ar-
rastando consigo o nome da sua cidade, uma distinção como “The 
Times” de Londres, “La Reppubblica” de Roma, “Corriere della 
Sera” de Milão, “Clarín” de Buenos Aires, “El País” de Madrid, 

“Asai Shimbum” de Tóquio, “The New York Times” de Nova York, 
“Washington Post” de Washington, e por aí vai, naturalmente am-
pliando o número do que conhecemos à medida que nos aproxima-
mos de nosso país, nosso estado, nossa cidade. Relacionamos na 
ponta da língua as grandes editoras e livrarias ou sabemos como 
proceder para chegar a todas estas manifestações diversificadas do 
pensamento mundial.
Respeitamos todos estes caminhos que se abrem, ou às vezes 
se fecham, de acordo com a sorte da batalha, tal como Napo-
leão deve ter visto e sentido quando o socorro que esperava não 
chegou a tempo a Waterloo... ou como viu e sentiu o Duque de 
Wellington, quando percebeu que iria derrotar o maior mito do 
século XIX na Europa.
Mas, o que as pessoas desejam é comunicar-se, dizer o que são, 
o que pensam, o que fazem, como nasceram e como tem vivido 
e porque assim tem sido e o que acham da comunidade, lembre-
se que comunicar e comunidade tem o mesmo radical – comum, 
aquilo que “pertence a todos ou a muitos”.
É, na verdade, temos algo em comum, pelo menos como seres 
humanos, e não podemos aceitar o ódio, a violência, a discrimi-
nação, embora seja muito comum, digamos, que seres humanos 
pratiquem tais atos contra seres humanos...
É o que vemos por toda parte, nos jornais, na televisão, escuta-
mos no rádio ou vemos nas revistas e na Internet e queremos 
dizer que não concordamos com o que acontece e então, temos 
o que comunicar.
Por isso, às vezes sobra-nos pouco espaço, mesmo porque há domí-
nios, predomínios, potência e prepotência sobre os meios de comu-
nicação que, ditos de massa, deveriam abarcar praticamente todo 
o grupo integrado nessa, digamos comunidade. 
Estamos em divida, por certo, estamos em dívida com o século 
que apelidamos de 21 porque se passaram tantos anos assim 
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sobre o surgimento de uma doutrina que pregava o ético “amai-
vos uns aos outros” acima de quaisquer divergências étnicas, 
políticas, ideológicas, econômicas, territoriais, mas que os pró-
prios seguidores oficiais da tal doutrina, quando ela se transfor-
mou em religião esqueceram e a despraticaram, se é que posso 
inventar uma palavra.
É o que tem sido. 
Mas, imagino a ansiedade, o sofrimento, a inquietude, em que 
vivem as pessoas que não dispõem de nenhuma forma de comu-
nicação, de exprimir o seu pensamento, por mais linear que seja, 
anti-guerreiro, a favor da paz, por exemplo, a não ser usando, 
os tempos modernos o autorizam, uma camiseta com a inscri-
ção destas duas consoantes que se cruzam com a vogal aberta e 
inaugural, o A, que em  tudo está, para significar com o seu som, 
que começa com o estrondo de um P e acaba com o disparar de 
uma ação, fornecido pelo Z, que modifica a calma do fonema. 
PAZ, portanto, exige ação, é o P que o exprime, como também 
compreende suas repercussões e isto está na seqüência sonora 
que se arma com o chiar do Z. 
O bom uso das palavras comprova que os homens são mais sá-
bios do que parecem ou do que os imaginamos. E a Palavra é o 
supremo bem da Humanidade, a maior invenção, muito maior 
do que a roda, o motor, o petróleo como energia, a eletricidade, 
o avião, o barco, a espada, o canhão, a espingarda, o revólver, a 
bomba, o cinema, a televisão e o telefone. 
Ela, só ela, está na base de tudo. O edifício todo, para o bem 
ou para o mal, em silêncio ou atroando os ares, foi construído 
sobre ela.
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Malas de leitura:  
contação de histórias para adolescentes

Maurício Leite

O curso, destinado a professores, arte-educadores, recrea-
dores, professores de educação física, pedagogos, pessoal de 
biblioteca, pais etc., visa promover a integração de elementos 
criadores do desenvolvimento da criança através da literatura; 
apoiar artística e pedagogicamente profissionais que atuem em 
sala de aula, biblioteca e outros, apresentando possibilidades 
de aproveitamento artístico do livro; incentivar a capacidade 
criadora da criança através de um trabalho artístico-literário 
sistemático em sala de aula, bibliotecas, respeitando os inte-
resses locais; promover o diálogo, através do livro infantil com 
outras linguagens artísticas, abrindo caminhos libertadores.

Conteúdo programático
• Literatura infantil em sala de aula – características, fi-

nalidade e orientação.
•	 Dinâmica	da	 literatura	 infantil	 em	sala	de	aula.	A	 li-

teratura como elemento de partida e fio condutor das 
atividades de livre expressão.

•	 Literatura	e	recreação:
	 •	valores,
	 •	importância	na	formação	do	leitor,
	 •	aspectos	a	considerar	na	seleção	de	livros	para	crian-

ças,
	 •	atividades	em	torno	do	livro	–	narrativas	de	histórias					 

   (A hora do conto), debates, experiências criadoras.
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•	 Música	e	literatura	infantil.
•	 Teatro	e	literatura	infantil.
•	 Artes	plásticas	e	literatura	infantil.
•	 Discussão	e	avaliação	da	propostas	e	experiências	rea-

lizadas durante o curso.

Maurício Leite
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A leitura da publicidade

Flávia Coradini

O que vamos falar sobre a linguagem da publicidade nes-
ses três dias de oficina corre o risco de ficar velho e ultrapas-
sado algumas horas depois do encerramento da Jornada, por-
que a linguagem da propaganda está em constante mudança. 
Aliás, o verdadeiro desafio dos publicitários é justamente este: 
encontrar novas linguagens e formatos para os seus anúncios. 
E quando a criação de uma agência encontra este novo, este 
inédito, todo o resto do mercado tem um problema pela frente: 
uma fórmula a menos para trabalhar. Porque nada pior para 
uma equipe de criação do que constatar que um caminho bri-
lhante e inusitado já foi percorrido.

A oficina sobre o tema “A leitura da publicidade” não tem 
nenhuma pretensão de dizer verdades absolutas. Até porque 
uma peça publicitária pode ser lida de muitas maneiras dife-
rentes, dependendo de quem está do outro lado da tevê, da 
revista, do jornal... Para um consumidor em potencial a leitura 
poderá ser: “Isso é tudo o que eu preciso.” Por outro lado, se o 
comercial veicular o intervalo do último capítulo da novela das 
oito, por mais genial que seja, pode significar simplesmente 
algo que está atrapalhando o programa.

Vamos falar da responsabilidade dos publicitários entre 
esses dois extremos: fazer publicidade atrativa, eficiente e de-
liciosa tanto para o mais compulsivo dos consumistas quanto 
para quem aproveitou o intervalo comercial para ir ao toalete.

Um dos objetivos é fazer com que todos os participantes 
conheçam mais detalhes sobre os “bastidores” da elaboração 
de uma mensagem publicitária. Mas o principal é aguçar o sen-
so crítico e mostrar que a criatividade em propaganda é uma 
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necessidade básica. Se não for assim, o trabalho sério e dedi-
cado de milhares de profissionais pode ser derrotado por um 
único controle remoto.

Conteúdo programático
Fundamentar a importância do uso da criatividade em 

publicidade; regras básicas e técnicas para elaboração de uma 
mensagem publicitária; identificação da aplicação dessas re-
gras e técnicas em comerciais de TV famosos e premiados no 
mundo inteiro. Exercício criativo.
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O político na linguagem verbal e não verbal

Soeli Maria Schreiber da Silva
Cristina Madi

Propomo-nos a analisar a relação entre o “político” e os 
modos de inclusão, partindo da análise de enunciações da dan-
ça e do programa Fome Zero. Vamos trabalhar com essas duas 
materialidades de linguagem no sentido de mostrar a instabili-
dade da relação de inclusão. Temos movimentos diferentes de 
inclusão e de mobilização do social. Na dança é ao aprender coi-
sas na relação espaço e movimento que o sujeito se ressignifica. 
Há gestos de interpretação que intervêm no real do sentido. O 
corpo do sujeito e o corpo da linguagem não são transparentes. 
A linguagem e o corpo se significam no momento da história. 
O espaço das duas materialidades é dividido e na enunciação 
redistribui a divisão e expõe uma individualização do sujeito. É 
nesse sentido que trabalharemos com o programa Fome Zero e 
com a dança. Por fim elaboraremos uma proposta de trabalho 
com o preconceito na escola.

Programa

•	 Língua,	enunciação	e	acontecimento;	o	político	na	lin-
guagem.

•	 Enunciação	e	designação;	as	práticas	de	 linguagem	e	a	
questão da inclusão; a natureza histórico-social do pre-
conceito; a caracterização do preconceito; a corporalida-
de na relação com o histórico; a tolerância como espaço 
social de convivência; projeto cultural e a inclusão da 
linguagem corporal; programa Fome Zero e a inclusão 
– assistencialismo, resistência, bloqueio de sentidos ou es-
paços de enunciação politicamente significados em suas 
diferenças; a questão da inclusão na escola.
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Argumentação e inclusão na prática  
política de linguagem: a questão do ensino

Antes de tudo é preciso dizer que a inclusão na linguagem 
“não é o que se fala sobre a igualdade, sobre os direitos etc. (Gui-
marães, 2002, p. 16). Trato da prática política na linguagem, ca-
racterizando-a como uma prática que não é neutra e “o político 
é um conflito entre uma divisão normativa e desigual do real e 
uma redivisão pela qual os desiguais afirmam seu pertencimento 
(Guimarães, 2002, p. 16). A linguagem é simbólica e expõe o real 
no modo de dizer. A desigualdade real é sempre constituída na 
divisão entre posições que neutralizam o conflito e tentam homo-
geneizá-lo e administrá-lo. Não é à toa que no Brasil a metapolíti-
ca ainda está muito presente na mídia, na ciência, no cinema, na 
literatura, na escola, no direito, na política: a ilusão põe o político 
como a denúncia da injustiça e da desigualdade.

Nesse sentido, sempre há uma política que enuncia para 
administrar as contradições, as desigualdades dos excluídos. 
A afirmação de pertencimento dos excluídos, ancorada na lin-
guagem, cuja prática é sempre política, não é transparente. É 
na história e no simbólico que interpretamos a linguagem, con-
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tando sempre com o equívoco e o silenciamento constitutivo da 
linguagem (Orlandi, 1992).

No presente artigo, analiso enunciações e mostro como 
o dizer expõe a desigualdade nas práticas de linguagem. Para 
isso trato da constituição dos lugares pelo funcionamento da 
língua no jornal escrito. Em primeiro lugar considero que o lo-
cutor não se dá como origem, ele é constituído como um lugar 
social. Assim, “o locutor só pode falar enquanto predicado por 
um lugar social” (Guimarães, 2000, p. 12).

Para isso, vou trabalhar com o conceito de “cena enuncia-
tiva”, tratando da constituição dos lugares pelo funcionamen-
to da língua no jornal.

O lugar predicado por um lugar social e o lugar do dizer
A distribuição de lugares sociais e lugares do dizer precisa ser 

analisada na cena enunciativa. O dizer não é sempre o mesmo.
Na cena enunciativa “aquele que fala” ou “aquele para 

quem se fala” não são pessoas, mas uma configuração do agen-
ciamento anunciativo. São lugares constituídos pelos dizeres, 
não pessoas donas de seu dizer. Assim, estudá-la é necessaria-
mente considerar o próprio modo de constituição desses luga-
res pelo funcionamento da língua.

Essa distribuição de lugares se faz pela temporalização 
própria do acontecimento. Nesse sentido, a temporalidade es-
pecífica do acontecimento é fundamento da cena enunciativa 
(Guimarães, 2002, p. 23).

(1) “Tudo o que acontece é na Rocinha, no Vidigal, que é tudo 
favela Zona Sul”
(Morador da favela do Jacarezinho)
(O Estado de São Paulo, 26 de março de 2001)
o lugar social do locutor morador da favela do Jacarezinho, ou seja, 
um lugar de dizer que se representa como não sendo social, como 
estando fora da história, expõe um lugar de enunciador universal.

Essa afirmação apresenta um dizer da enunciação que repre-
senta o locutor como difuso num todo em que o indivíduo fala como 
e com outros indivíduos. Tudo determina a cena enunciativa. Nesse 
dizer, a desigualdade entre as favelas é uma relação com um pré-
construído: as coisas ruins acontecem na Rocinha. Predicado por 
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um lugar social, o lugar do dizer fora da história afirma o pertenci-
mento da desigualdade entre as favelas. Essa desigualdade expõe-se 
na linguagem, no conflito da divisão desigual no real. O político di-
reciona o texto do morador da favela para os culpados por qualquer 
coisa que acontece são os moradores da Favela da Rocinha.

Como se vê, não se trata de um político que denuncia a 
desigualdade. A desigualdade expõe-se no dizer do morador da 
favela do Jacarezinho e afirma o pertencimento de outras fave-
las nas quais as coisas acontecem. A relação de determinação 
dá-se na cena enunciativa para incluir o acontecimento enun-
ciativo de outras favelas.

(2) Com o ladrão você ainda conversa, tenta dar um jeito, mas 
com a polícia não tem diálogo: se você abre a boca, leva coronha-
da (morador de Acari).
(O Estado de São Paulo, 26 de março de 2001)

Já o morador de Acari fala do lugar cujas nomeações de 
ladrão e polícia são genéricas. É um locutor que se representa 
como enunciador individual. Esse lugar de dizer se representa 
como independente da história, na medida em que todos os la-
drões são iguais e toda a polícia é igual. Assim, é um lugar de 
dizer que se apresenta como um lugar fora da história, por uma 
generalização que expõe a divisão por meio de nomeações. O 
que determina a diferença é a relação entre as predicações “ain-
da conversa” com “ladrões” e “não tem diálogo” com “política”. 
O dizer do morador de Acari expõe uma divisão da posição-sujei-
to moralista: dá para conversar com o ladrão, a polícia não tem 
diálogo na relação com o pré-construído: a polícia só bate e o la-
drão conversa. Essa imagem antecipada por esse pré-construído 
de ladrão e de polícia desiguala-os por essas duas predicações no 
enunciável, postas na relação com o pré-construído.

A desigualdade é exposta no dizer, afirmando o pertenci-
mento do ladrão como um bom camarada e excluindo outras 
divisões: há ladrões ruins, uns conversam, outros matam sem 
a menor preocupação e há policiais desonestos, há policiais ho-
nestos, há policiais que batem, há policiais que protegem e há 
policiais que não se preocupam em fazer isso.
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(3) Nas lojas do Fashion Mall as vendedoras têm olhos verdes. 
Mas eu não tenho olhos verdes, não sou modelo, então não pos-
so trabalhar lá (moradora da Rocinha).
(O Estado de São Paulo, 26 de março de 2001)

O(a) locutor(a), enquanto morador(a) da Rocinha, lugar so-
cial, do lugar universal do dizer, faz a denúncia. Essa denúncia 
acontece a partir do enunciador universal todas as trabalhadoras 
da FM têm olhos verdes. Aí, olhos verdes determina a escolha das 
vendedoras nas LFM. Ao tomar o lugar do dizer universal, passa 
a criticá-lo como afirmação de pertencimento, ou seja, aquelas 
que não têm olhos verdes, não podem trabalhar na FM.

Em (3) o político é a afirmação de pertencimento a partir 
da predicações no enunciável:

Não têm olhos verdes
Não são modelos

O político na linguagem é a afirmação de pertencimento 
por essas duas predicações, cuja inclusão se expõe numa con-
tradição com a normatividade da loja.

A argumentação e o direito à palavra no jornal escrito
Dando continuidade à análise da prática política da lingua-

gem, mostro como se dá o direito à palavra no jornal escrito. 
Insiro-me nos estudos da semântica histórica da enunciação 
desenvolvidos por Guimarães (2000, 2002) e Dias (2001).

Para iniciar a reflexão, tomo o conceito de “acontecimen-
to enunciativo” considerando quatro elementos aí presentes: a 
língua, o sujeito, a temporalidade e o real. A língua e o sujeito 
constituem-se “no funcionamento da língua no qual se enuncia” 
(Guimarães (2000). A temporalidade dá-se no acontecimento, ou 
seja, “o sujeito que enuncia é sujeito porque fala de uma região do 
interdiscurso, entendendo então como uma memória de sentidos. 
Memória que se estrutura pelo esquecimento de que já significa” 
(Orlandi, 1999), ou a exterioridade e também o efeito de interpre-
tação do trabalho dos sentidos no discurso.

É útil considerar que o acontecimento em que se fala é 
“espaço de temporalização” (Guimarães, 2000), não uma crono-
logia no tempo.
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Para dar mais visibilidade a esses conceitos é interessante 
trazer a posição de Dias (2001) sobre a especificidade do sim-
bólico na língua.

As línguas se constituem numa relação necessária entre 
a dimensão material e a dimensão simbólica. Nessa relação, o 
simbólico se “historiciza” e o material se faz articulável. A ar-
ticulação é uma relação na qual unidades de um extrato de ma-
terialidade lingüística formam  seqüência linear com unidades 
de outros extratos (Dias, 2001, p. 1).

Saliente-se que não há correspondência entre essas duas di-
mensões e é “na relação com o plano do enunciável, regulado pelo 
discurso, que os objetos ganham identidade” (Dias, 2001).

Vou tratar desse conceito na análise de (4) do presente 
estudo. E ainda: tomo o conceito de “cena enunciativa”, que 
se trata de “um espaço particularizado por uma deontologia 
específica de distribuição dos lugares de enunciação no aconte-
cimento” (Guimarães, 2000), onde lugares sociais e lugares do 
dizer expõem-se no espaço de “sujeitos divididos por seus di-
reitos ao dizer e aos modos de dizer” (Guimarães, 2000). Esse 
espaço é político. Vejamos o exemplo:

(4) Para mim, do ministro ao gari, todos merecem o mesmo tra-
tamento.
(O Estado de São Paulo, 26/5/2001)

Em (4) a locutora (L) representa-se como fonte do dizer, mas 
ela é predicada por um lugar social. Essa predicação em (4):

1.1 ialorixá do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá há 25 anos.
1.2 Mãe Stella de Oxóssi.
1.3 Sacerdotiza responsável pela preservação da religião 

africana no país.
E também as qualificações do terreiro ao qual Mãe Stella 

pertence:
1.4 Um dos principais redutos de religião africana fora 

da África.
1.5  O mais tradicional centro de Candomblé do Brasil.
1.6  Aquele que abriga uma floresta de mata nativa e na es-

cola de ensino básico que atende cerca de 300 crianças 
de comunidade que tem cultura africana como Currí-
culo Obrigatório.
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1.7  Aquele que desenvolve também em parceria com a Uni-
cef e com a Comunidade Solidária, um projeto social 
que oferece programas profissionalizantes e culturais 
para 150 crianças e adolescentes.

No plano do intradiscurso ou da organicidade, precisam 
ser analisadas as predicações:

1.1  ialorixá do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá há 25 anos.
1.2  Mãe Stella de Oxóssi.
1.3  Sacerdotiza responsável pela preservação da religião 

africana no país.
 Stella de Oxóssi.

Pode-se dizer que o movimento que dá lugar de locutor 
à Mãe Stella de Oxóssi é  afetado pela articulação entre os lu-
gares sociais e as qualificações. Essa articulação determina o 
direito à palavra na imprensa.

O L que se representa no dizer como fonte do dizer 
(Stella) é predicado por um lugar ou por vários lugares sociais 
locutor-x. Aí já temos uma divisão que é posta na enunciação. 
Enquanto Mãe Stella de Oxóssi, é que temos a fala de (4) e 
portanto enquanto locutor-x. O locutor-x é um locutor que se 
representa como lugar individual do dizer na cena enunciativa. 
Este é um lugar de dizer do enunciador-individual, embora o 
lugar de falante seja predicado por um lugar social.

Assim, 1.1, 1.2 e 1.3 articulam-se às qualificações.

1.4  Um dos principais redutos de religião africana fora da 
África.

1.5  O mais tradicional centro de Candomblé do Brasil.
1.6  Aquele que abriga uma floresta de mata nativa e na es-

cola de ensino básico que atende cerca de 300 crianças 
de comunidade que tem cultura africana como Currí-
culo Obrigatório e

1.7  Aquele que desenvolve também em parceria com a Uni-
cef e com a Comunidade Solidária, um projeto social 
que oferece programas profissionalizantes e culturais 
para 150 crianças e adolescentes.

Nessa relação, é um lugar social e qualificações cujas 
posições do discurso religioso situam o terreiro como um dos 
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principais redutos; definem o terreiro como “o mais tradicio-
nal centro de Candomblé do Brasil”, cuja posição do discurso 
ecológico afirma que o terreiro “abriga uma floresta de mata 
nativa” e o discurso social vigente “atende cerca de 300 crian-
ças”, “oferece programas profissionalizantes e culturais para 
150 crianças”, e o discurso de diversidade de cultura e religiões 
“têm cultura africana como Currículo Obrigatório”, que cons-
tituem a pertinência do lingüístico.

Essas articulações mostram que o jornal ao dar lugar de 
locutor está movimentado por lugares pertinentes que dão di-
reito à palavra na imprensa. Num certo sentido, essas predi-
cações e qualificações determinam a premiação à categoria de 
fomentador cultural no Prêmio Multicutural Estadão-2001 à 
Mãe Stella de Oxóssi.

E um recorte da entrevista do jornal O Estado de São 
Paulo com a Mãe, um lugar de dizer independente da história 
ou o locutor não representa aí o lugar social do dizer “para 
mim...” Ao apresentar um lugar de dizer individual põe um 
outro espaço dividido e hierarquizado:

– Ministro
– Gari 
Nessa relação entre o ministro e o gari dá-se uma rela-

ção de poder afetada pela legislação ou pelo jurídico e, nesse 
sentido, o gari não tem poder nenhum nessa cena enunciati-
va. Enquanto enunciador individual, fala pelo gari e afirma a 
exclusão, a desigualdade, numa relação de poder. Em seguida, 
o enunciador individual apresenta um enunciador universal; 
esse lugar do dizer se apresenta como não sendo social e é o 
lugar da lei: “todos são iguais”.

Esse lugar da lei é parafraseado com “todos merecem o 
mesmo tratamento”. Temos, então, lugares de dizer ou enun-
ciadores que movimentam essa cena enunciativa: o enunciador 
individual, o enunciador-genérico, difuso, que apresenta a di-
visão hierarquizada de poder, deixando o gari desigual, e um 
enunciador universal, que pela lei afirma a inclusão do gari. É 
de um lugar de dizer universal e fora da história que a locutora 
Stella, predicada por 1.1, 1.2 e 1.3 na relação com as qualifica-
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ções 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, afirma o pertencimento do gari numa 
divisão de hierarquia.

O político na prática política de linguagem e o ensino
O ensino não se constitui numa prática política normati-

va, na qual se tomam definições da lingüística demonstradas 
por exemplos. A direção do ensino é uma prática política na 
qual a posição-sujeito do locutor-professor constitui-se na re-
lação com o enunciável. Não é o dizer sobre o preconceito na 
linguagem que vai mudar a escola e a relação com a linguagem. 
A lingüística aplicada constitui-se como prática de linguagem  
que toma a teoria e demonstra com exemplos. Estuda-se lin-
güís tica para ter uma receita.

Esse modo de operar a linguagem no ensino não está his-
toricizado e aí o professor não opera com a memória do dizer: o 
enunciável. Acaba trabalhando com a lingüística na posição de 
normatividade. É preciso operar com os conceitos de normati-
vidade numa reflexão em que se cruzam diferentes posições, e 
aí interfere a posição do professor que considera a linguagem 
como um objeto social, político e histórico. Então, o professor, 
na posição sujeito, desloca ou não a reflexão, sempre numa 
prática política na linguagem do que se põe na escola como 
saber a língua.

Conclusão
Podemos dizer que “o político” na prática de linguagem 

não se dá na organização da frase ou no dizer. O dizer é simbó-
lico e relaciona-se ao enunciável. Aí acontece a relação entre 
as predicações e as qualificações que dão uma direção para o 
texto. Isso pode ser visto nos modos de dizer analisados neste 
artigo, no qual a cena enunciativa dá a pertinência da inter-
pretação do político na enunciação como uma divisão e uma 
afirmação de pertencimento. A prática política da linguagem 
não se constitui numa fresta. Ao falar, a divisão está presente 
na articulação com o enunciável, numa relação de entremeio. 
A prática política dá-se numa relação com a memória: deter-
minação da cena enunciativa, relações de qualificação nos pré-
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construídos, na relação de hierarquia afetada pela legislação 
ou pelo jurídico, quando se trata de igualar.
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Marcelino Freire e Marcelo Carneiro da Cunha
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PRE-JORNADA´
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Lançamento  Pré-Jornada em Lagoa Vermelha - RS
Sérgio Capparelli



[ 451 ][ 451 ]

Lançamento da Pré-Jornada em Palmeira das Missões - RS
Mário Pirata 

A Pré-Jornada é uma atividade que antecede as Jorna-
das de Literatura. Consiste numa movimentação cultural en-
volvendo grupos interdisciplinares que realizam a leitura e 
análise antecipadas das obras dos autores que participarão da 
Jornada. A Pré-Jornada é realizada em dois momentos funda-
mentais: no primeiro, os leitores realizam a leitura individual;  
no segundo, o leitor reúne-se com outros leitores, quando de-
batem aspectos referentes à obra lida. Assim, possibilita-se 
que haja troca de valores e experiências e, o mais importante, 
prepara-se o participante da Jornada de Literatura para que 
possa melhor interagir com os escritores e entender as exposi-
ções feitas nos grandes encontros no Circo da Cultura.
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Lançamento da Pré-Jornada em Pelotas – Apresentação 
“Tô sem freio”
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Lançamento da Pré-Jornada em Soledade - RS 
Mário Pirata
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Lançamento da Pré-Jornada em Carazinho  - RS

Lançamento da Pré-Jornada na Esplanada da Restinga – 
Porto Alegre - RS

Lançamento da Pré-Jornada em Carazinho  - RS



FESTERE LITERARIO^                  ´



[ 456 ]

Parque da Gare – Passo Fundo
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O Festerê Literário é uma programação que antecede as 
Jornadas de Literatura e prepara a cidade para o clima cultu-
ral vivido por milhares de pessoas durante o evento. Durante o 
Festerê, palhaços, músicos, poetas e bailarinos procuram mos-
trar à população a importância da leitura e da arte.

As apresentações ocorrem em locais públicos, como em 
ruas e no interior dos coletivos urbanos. Nesta Jornada, hou-
ve atividades simultâneas no Parque da Gare da cidade, na 
Praça da Mãe Preta e no Bourbon Shopping. Participaram das 
atividades também escolas de dança e colégios particulares e 
da rede pública.

Nesses locais, as pessoas podem se manter atualizadas 
com a presença de um rádio-poste, onde alunos da Faculdade 
de Artes e Comunicação falam sobre os autores da Jornada, 
dando dicas de livros e divulgando toda a programação parale-
la ao evento, como exposições e espetáculos.

Parque da Gare – Passo Fundo



[ 458 ][ 458 ]

Zaffari & Bourbon Shopping – Passo Fundo
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Zaffari & Bourbon Shopping – Passo Fundo
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Ônibus e ruas da cidade – Passo Fundo 
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Ônibus e ruas da cidade – Passo Fundo 
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Praça do Monumento à Mãe – Passo Fundo
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Show de encerramento – Paulo e Chico Caruso
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Show com Renato Borgheti e Yamandu Costa
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Apresentação “O parturião” – Viramundos



[ 467 ][ 467 ]

Espetáculo de bonecos “El titiritero de Banfield en camino” – 
Sérgio Mercurio

[ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ][ 467 ]



[ 468 ][ 468 ]

Show “Cantando Sylvia Orthof” – Grupo Zé Vagão

Show Grupo de Percussão da Faculdade de Artes e Comunicação 

da UPF
Show Grupo de Percussão da Faculdade de Artes e Comunicação 



[ 469 ][ 469 ]

Show “As noites da minha aldeia” – Grupo Internacional
de Contos Populares de Angola – Gicopoa

[ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ][ 469 ]



[ 470 ]

Show “Solo para palavras e sanfona de brin-

quedo” – Emmanuel MarinhoShow “Solo para palavras e sanfona de brin-



SESSOES DE AUTOGRAFOS
~ ´



[ 472 ][ 472 ]

Nelly Novaes Coelho

Graciela Ormezzano, Hercílio F. de Quevedo, Luciano Miranda, Tania 

Rösing, Eliane Colussi, Astor Diehl, Márcia Barbosa, Mauro Gaglietti.



[ 473 ][ 473 ]

Drauzio Varella

Frei Betto



[ 474 ][ 474 ]Roger Chartier

Marcus Accioly

Roger Chartier



[ 475 ][ 475 ]

Eládio Weschenfelder, Paulo Becker, Márcia Barbosa, Cláudia 
Toldo, Eliana Teixeira

Inês Pedrosa



[ 476 ][ 476 ]

Mônica Waldvogel

Eduardo Matarazzo Suplicy



[ 477 ][ 477 ]

Marcelino Freire

[ 477 ][ 477 ][ 477 ][ 477 ]Dilan Camargo



[ 478 ]

John Hemingway

Sérgio Capparelli



EXPOSI`OES E ILUSTRACOES
~                                     ~



[ 480 ][ 480 ]

História ilustrada da cultura africana e afro-brasileira – Instituto 
de Estudos Monteiro Lobato – O negro nos esportes 
– Centro de Eventos UPF

[ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ][ 480 ]



[ 481 ][ 481 ]

Exposição “Trans-e: meu corpo, meu sangue” – Diana Domingues 
- UCS – Museu de Artes Visuais Ruth Schneider

Exposição de livros em braile – Editora do Senado

Centro de Eventos - UPFExposição de livros em braile – Editora do Senado



[ 482 ][ 482 ]

Exposição Lectura y patrimonio – panorama de la produción edito-
rial em Extremadura - Espanha
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider

Etnias – Diversidade e riqueza das tradições indígenas – Instituto 

de Desenvolvimento das Tradições Indígenas – Centro de Eventos  

- UPF



[ 483 ][ 483 ]

Gravuras de Chico e Paulo Caruso – Centro de Eventos - UPF

Projeto Sesc – O sentido da visão – Lona da Jornada



[ 484 ][ 484 ]

Exposição Buriti Brasil  – Brinquedos e objetos populares 

– Maurício Leite – Shopping Bourbon



FEIRA DO LIVRO



[ 486 ][ 486 ]

Livraria da Universidade de Passo Fundo



[ 487 ][ 487 ]





CONFRATERNIZA`AO~ 



[ 490 ][ 490 ]

Jantar de encerramento da Jornada – CTG Tropel de 
Caudilhos.

Apresentação da invernada adulta grupo Tebanos do Igaí – CTG  

Tropel de Caudilhos.



[ 491 ][ 491 ]

Márcia Kupstas, Maurício Leite, Rogério Barbosa, Bartolomeu 
Campos Queirós, John Lyons, Eva Furnari, Tania Rösing e Emma-
nuel Marinho.

Esquerda: Joel Rufino dos Santos, Emmanuel Marinho, Angela 

Pappiani, Maurício Leite, Cristina Porto. Em pé: Claudete Mene-

gat, Tania Rösing. Direita: Valdir da Silveira, Eva Furnari, Ricar-

do Azevedo, Jurandir Siridiwê Xavante e Elizabeth Serra.



[ 492 ][ 492 ]

Luiz Antonio Marcuschi, Marcus Accioly e esposa, Marcelino Frei-
re, Jurandir Xavante e Angela Pappiani.

Valdir da Silveira, Eva Furnari, Ricardo Azevedo, Jurandir Xavante 

e Cristina Porto.



EQUIPE DE TRABALHO



[ 494 ][ 494 ]



[ 495 ][ 495 ]





[ 497 ][ 497 ]

REGISTROS DA IMPRENSA



[ 498 ][ 498 ]



[ 499 ][ 499 ]



[ 500 ][ 500 ]



[ 501 ][ 501 ]



[ 502 ][ 502 ]



[ 503 ][ 503 ]



[ 504 ][ 504 ]



[ 505 ][ 505 ]



[ 506 ][ 506 ]



[ 507 ][ 507 ]



[ 508 ][ 508 ]



[ 509 ][ 509 ]



[ 510 ][ 510 ]



[ 511 ][ 511 ]



[ 512 ][ 512 ]



[ 513 ][ 513 ]



[ 514 ][ 514 ]



[ 515 ][ 515 ]



[ 516 ][ 516 ]



[ 517 ][ 517 ]



[ 518 ][ 518 ]



[ 519 ][ 519 ]



[ 520 ][ 520 ]



[ 521 ][ 521 ]



[ 522 ][ 522 ]



[ 523 ][ 523 ]



[ 524 ][ 524 ]



[ 525 ][ 525 ]
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[ 527 ][ 527 ]




