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RESUMO 

 

Bentinho, Capitu, Escobar, Dona Glória, José Dias e Ezequiel; personagens da obra 

Dom Casmurro que se fundem a essa escrita para compor o presente trabalho de 

dissertação, cujo objetivo principal é tecer uma leitura compartilhada de um livro 

clássico com educandos/as da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma instituição 

pública de Rio Claro/SP, a partir do desenvolvimento da atividade de Tertúlia Literária 

Dialógica (TLD). A TLD é uma atividade de leitura coletiva e dialógica dos clássicos da 

literatura, na qual os/as participantes compartilham suas compreensões do que foi lido a 

partir da sua leitura de mundo. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, 

cujos procedimentos envolvem a seleção coletiva da obra clássica que foi lida na 

atividade e o desenvolvimento dos dez encontros em sala de aula para a leitura de Dom 

Casmurro, livro selecionado coletivamente. A partir disso, foi observada a participação 

dos/as educandos/as na atividade de TLD, bem como o registro escrito desses/as 

participantes. Todos os encontros foram gravados e posteriormente transcritos, nos 

quais os dados produzidos e coletados foram organizados em eixos temáticos disparados 

a partir das falas dos/as participantes que nos contam sobre o processo de leitura de 

pessoas pouco escolarizadas. Amparamo-nos nos principais estudos da Aprendizagem 

Dialógica, base teórico-metodológica que orienta a atividade aqui descrita. Como 

resultados, mostramos a necessidade da criação de ambientes dialógicos; o potencial da 

leitura dialógica no espaço escolar; a valorização da leitura compartilhada; o 

reconhecimento da inteligência cultural de cada educando/a; o destaque da cultura oral 

na EJA e o rompimento de muros que separam pessoas pouco escolarizadas das obras 

clássicas. 

 

Palavras-chave: Leitura. Tertúlia Literária Dialógica. Obras clássicas. Literatura 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Bentinho, Capitu, Escobar, Dona Glória, José Dias and Ezequiel; characters from Dom 

Casmurro that merge to this writing to compose the present work of dissertation, whose 

main objective is to weave a shared reading of a classic book with students of Youth 

and Adult Education (YAE) of a public institution from Rio Claro / SP, by the 

development of the activity of Dialogic Literary Gatherings (DLG). The DLG is a 

collective and dialogic reading activity of the literature classics, which participants 

share their understandings of what was read from their reading of the world. It is a 

qualitative research and procedures involve the collective selection of the classic work 

that was read in the activity and the development of the ten meetings in the classroom 

for the reading of Dom Casmurro, book collectively selected. From this, the 

participation of the students in the TLD activity was observed, as well as the written 

record of the participants. All the meetings were recorded and later transcribed, and the 

data produced and collected were organized in thematic axes triggered from the 

speeches of the participants who tell us about the process of reading of poorly schooled 

people. We focus on the main studies of Dialogic Learning, a theoretical-

methodological basis that guides the activity described here. As a result, we show the 

need to create dialogic environments; the potential of the dialogic reading in the school 

space; the value of shared reading; recognition of each student's cultural intelligence; 

the highlight of the oral culture in the YAE and the breaking down of walls separating 

people with little schooling from the classical works. 

 

Keywords: Reading. Dialogic Literary Gatherings. Classic. Brazilian literature. 
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ESCOBAR 

 

 

Vamos ao capítulo 

 

Escrever uma dissertação não é fácil, e dizer isso não é nenhuma novidade. Porém, de 

todo o percurso difícil no processo de composição e escrita desse trabalho, com certeza, essa 

abertura foi o item mais complicado. Isso porque uma apresentação do projeto, e também de 

mim, requer um intenso exercício de pensamento, colocação, argumentação e 

posicionamento. Escolher as formas com as quais apresentarei um trabalho que não se resume 

apenas nestes dois anos mas, talvez, de uma vida, e a minha relação com esse objeto torna-se 

um verdadeiro embate. Pensar sobre o próprio trajeto de vida acadêmica, talvez, aconteça a 

todo o tempo. Mas parar para pensar nesse trajeto e colocá-lo para outras pessoas – 

destinatário – é um exercício especial; de modo algum ruim, mas desafiador. 

Desafiador, pois nos coloca diante de uma “simples” questão: o que me motiva a estar 

aqui?
1
 “Simples” – entre tantas aspas – porque, apesar da aparente trivialidade dessa 

pergunta, no fundo, envolve aspectos muito mais profundos de me pensar em relação a mim 

mesma e a minha trajetória de vida. Questão essa que nos “obriga” a tornar explícitas coisas 

que muitas vezes permaneceram em nível implícito pelo simples fato de não pararmos para 

pensar sobre, e muito menos ter que colocar em palavras. Essa escrita, portanto, não se trata 

apenas de contar sobre uma trajetória de pesquisa, um objeto de estudo, uma teoria... mas 

também uma escrita de mim e com isso um intenso processo de formação. E, por isso mesmo, 

exercício difícil. 

A dificuldade acaba por transparecer na própria escrita, quando preciso de dois 

parágrafos para falar ou justificar o início deste trabalho. Como se inicia uma escrita em que 

já se sente que todas as palavras não darão conta? Em certa entrevista, Jorge Larrosa diz que 

escrever e ler é como se submergíssemos em um abismo em que acreditamos ter descoberto 

objetos maravilhosos, porém, quando retornamos à superfície, só conseguimos trazer dessa 

viagem pedras comuns e cacos de vidro: “O escrito (e o lido) não é senão o traço visível e 

                                                      
1
 Questão disparada pela professora Maria Rosa no primeiro dia de aula da disciplina “Tópicos Especiais em 

Escritos (auto)biográficos – pesquisa – formação”. Cada início de aula a professora escrevia ou ditava uma 

palavra, uma frase, um tema que disparava a escrita dos/as  alunos/as presentes. Entregava-nos uma folha de 

sulfite, e “mãos à obra”. Todos/as em silêncio, cada qual em sua carteira rascunhando, escrevendo, apagando, 

dando uma espiada no do/a outro/a. Momento intenso de escrita. No meio do semestre a professora interrompeu 

tais exercícios escritos – não sei se de forma intencional ou não – mas eles continuaram fortemente em mim, e 

aparecerão vez ou outra nesta dissertação. 
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sempre decepcionante de uma aventura que, ao fim, revela-se impossível. E, no entanto, 

voltamos transformados.” (LARROSA, 1996, p. 41 – tradução nossa).
2
 

Penso nessa viagem como o próprio desenvolvimento da pesquisa, em que 

mergulhamos num processo verdadeiramente intenso e profundo, e quando precisamos trazer 

tudo isso à tona (a dissertação), só conseguimos lidar com pedras comuns e cacos de vidro: as 

palavras que agora aparecem na tela do computador e que formam o texto que você está 

lendo. As transformações pelas quais passamos ao pesquisar - o que incomodou; o que ecoou 

dentro de nós; o que passou de raspão e mesmo assim feriu; o que diariamente afetou; o que 

nos impulsionou e nos paralisou ao mesmo tempo - talvez sejam mesmo inefáveis.  

Porém, é preciso, de alguma forma, lidar com este inefável. Se são as pedras e os 

cacos de vidro que tenho em mãos, buscarei lapidá-los e tentar torná-los objetos maravilhosos 

novamente, assim como aqueles que vi e senti durante a viagem ao pesquisar. Nesse 

exercício, entretanto, pondero com Virginia Woolf (1992) e seus objetos sólidos se sou eu, 

como “proprietária” destes objetos, que os lapido como bem entender ou se, afinal de contas, 

são esses objetos que acabam (re)fazendo o meu eu. 

De qualquer forma, lapido-os nesta página em branco que, se realmente fosse apenas 

uma página em branco, tornaria as coisas mais fáceis. Mas não há uma página em branco. 

Não há um nada. Não há a calmaria de um espaço vazio a ser simplesmente preenchido. Ao 

contrário, há uma página carregada de histórias-outras vividas e compartilhadas, deixando 

assim a escrita que agora se inicia cheia de vestígios de uma Tammy de outros lugares, 

espaços e tempos, e que se encontrou com muitas outras vozes. Larrosa afirma que nossa 

história são muitas histórias, ou seja, que sempre há muitas vozes na história de nossa vida. 

“Assim, pondo em relação significativa diversas histórias sobre nós mesmos também 

aprendemos a compor nossa própria história. E a modificá-la.” (LARROSA, 1996, p. 474 – 

tradução nossa).
3
  

Desse modo, nessa página em branco posso me expor, me esconder, me enfrentar, me 

colocar, me omitir, me inventar, me construir – posso fazer o que eu quiser – mas faço tudo 

isso sempre em interlace com todas as experiências e histórias que já me passaram. Ainda de 

acordo com o autor citado, a história de nossas vidas depende do conjunto de histórias que 

escutamos e, em relação às quais, aprendemos a construir a nossa. E dentre essa composição 

                                                      
2
 “Lo escrito (y lo leído) no es sino la traza visible y siempre decepcionante de una aventura que, al fin, se ha 

revelado imposible. Y sin embargo hemos vuelto transformados” (LARROSA, 1996, p. 41). 
3
 “Así, poniendo en relación significativa diversas historias sobre nosotros mismos, también aprendemos a 

componer nuestra historia. Y a modificarla.” (LARROSA, 1996, p. 474). 
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que forma a minha narrativa, acabo por delimitar a fronteira entre o que está dentro e fora do 

que proponho a contar.  

Não se trata aqui simplesmente de ordenar as palavras e discorrer sobre uma pesquisa 

mas, para além disso, trata-se de pensar nessa pesquisa em relação a mim mesma e aos outros; 

em relação a tantas coisas pelas quais passei e que me compõem e que, de certa forma, 

compõem tudo isso que se apresenta. Um embate constante entre mim mesma – objeto de 

pesquisa – pessoas da pesquisa – percurso. Afinal, esse trabalho é uma mescla de inspirações, 

batalhas internas e vivências; tudo perpassando ao mesmo tempo e com as quais tive que 

lidar. Nesse sentido, Arfuch afirma: 

[...] não é tanto o “conteúdo” do relato por si mesmo – a coleção de 

acontecimentos, momentos, atitudes -, mas precisamente as estratégias – 

ficcionais – de autorrepresentação o que importa. Não tanto a “verdade” do 

ocorrido, mas a construção narrativa, os modos de (se) nomear no relato, o 

vaivém da lembrança, o ponto do olhar, o que se deixa na sombra; em última 

instância, que história (qual delas) alguém conta de si mesmo ou de outro eu. 

E é essa qualidade autorreflexiva, esse caminho da narração, que será, afinal 

de contas, significante. (ARFUCH, 2002, p. 73). 

 

 Por isso, mais uma vez, esse trabalho não se resume numa descrição e análise de dados 

“coletados” durante o desenvolvimento de uma atividade de leitura com educandos/as da 

Educação de Jovens e Adultos. Esse trabalho não permite uma dissociabilidade entre mim, 

como autora/pesquisadora, e o objeto de estudo. Há um mergulho “de cabeça” na pesquisa: 

questiono, fundamento, argumento, coloco, descontruo, avanço, recuo... me insiro ao longo 

desse estudo, o que é, afinal de contas, significante nisso tudo. 

Desculpem-me insistir nessa colocação; é porque nunca havia me tornado tão parte de 

um processo como me sinto agora. Um ato de compromisso, um ato político, um ato de amor, 

um ato de entrega; algo que talvez não tenha mexido comigo, como foi o que aconteceu na 

minha época de graduação, quando estavam muito claros os papeis da “pesquisadora” e do 

objeto de estudo que lá estava para se deixar coletar os dados e escrever, basicamente, um 

relatório para cumprir uma parte burocrática da minha formação. Revendo meu trabalho de 

conclusão de curso, percebo uma escrita dura, morta, sem identidade, de uma autora que não 

esteve tão presente naquele estudo.  

De modo nenhum estou “renegando” ou apontando possíveis erros e falhas naquele 

trabalho, até porque o que fiz parecia ser o certo e dei o meu melhor para fazer o correto. Mas 

agora olho de outra forma para ele. E esse olhar, revisitação, reflexão e discussão de mim 

mesma, me ajuda a pensar na relação que procuro estabelecer nesta pesquisa.  
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Aproveito esse gancho sobre minha graduação para parar de dizer sobre a dificuldade 

de escrever e enfim e, efetivamente, escrever o como, o quando, o onde e o porquê dessa 

pesquisa – isso se realmente existe um como, um quando, um onde e um porquê para tudo 

isso. 

A única certeza que tenho desde quando iniciei o mestrado e que mantenho ao final 

deste ciclo é que, ao final das contas, esse é um trabalho sobre ir embora. Sobre ir embora de 

um lugar aconchegante, conhecido, confortável, tranquilo, estável e seguro. Quem iria embora 

de um lugar assim? Eu mesma não iria. Mas, são aqueles lances da vida, que quando a gente 

vê, “já foi”. E não falo com nenhum arrependimento disto. Mais do que ir embora, o 

sentimento que pairou sobre boa parte desse processo foi a impressão de que “caí de 

paraquedas” na UNESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse foi um sentimento que veio e que vem me acompanhado em boa parte do 

mestrado e, juntamente com outras batalhas internas, alheias (ou não) da vida acadêmica, me 

fez “travar” em vários momentos ao longo desses dois anos. Pontuo isso aqui pois, dos 

“desertos que atravessei e que ninguém me viu passar”, estou aqui. Esse, por exemplo, é um 

assunto que ponderei muito para expor nesse texto, pensando se realmente valia a pena 

compartilhá-lo. Escolho deixá-lo de fora, por mais que faça parte de mim e que em grande 

parte apareça na forma de força, coragem e luta. 

Enfim, tal sensação de “peixinho fora d’água”, que por bastante tempo incorporei e da 

qual fazia minha desculpa para justificar muitas incompletudes e ausências, aos poucos foi se 

 
 

Eu confessarei tudo o que importar à minha 

história [...] Ora, há só um modo de escrever a 

própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. 

Tal faço eu, à medida que me vai lembrando e 

convindo à construção ou reconstrução de mim 

mesmo. (ASSIS, 2006, p. 104) 
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desfazendo. Desfez-se a partir do momento em que me dei conta que, se eu “caí de 

paraquedas” na UNESP, fui eu – somente eu – quem escolheu abrir esse paraquedas e saltar. 

Onde caí, talvez não tenha sido o previsto, mas no pouso desse salto eu pude começar a me 

inserir em um novo percurso e descobrir coisas maravilhosas. 

Digo tudo isso para compartilhar que, estar em uma Universidade diferente daquela 

onde fiz a graduação acabou por ser uma vivência ímpar, pois possibilitou infinitas maneiras 

de experimentar uma abertura: abertura de mim mesma. Dito desse modo, pode até parecer 

que foi um processo bonito e fácil; porém, leitor/a que me acompanha, não irei enganá-lo/a 

com o intuito de romantizar esse trabalho pois, ao contrário, foi uma caminhada árdua e 

difícil.  

O “estar aberto a...” muitas vezes dá a (falsa) sensação de que é um movimento 

simples e até natural; oras, é só estar disposta e aberta a novas coisas. Pois é, assim também 

imaginava, até que me vi diante do desconhecido. Para aqueles/as que se lançam no escuro e 

têm a coragem de desbravar o misterioso, meus parabéns. Para mim – uma capricorniana com 

descendência em uma forte “tradição” oriental – o desconhecido representava a mudança, a 

desestabilização e a perda de todas as seguranças que antes eram os meus alicerces. Bom, 

como podem perceber, não foi algo com que lidei tão naturalmente, mas com muita luta, na 

qual diariamente tinha que me despir de tudo o que eu achava que era certo e estável, e me 

apresentar “nua” para ser revestida de outras cores.  

Contudo, essas cores não se apresentavam de forma linear, lado a lado, onde era 

possível distinguir claramente o laranja do rosa, do vermelho, do azul, do verde, do amarelo 

etc. Tais cores que me revestiam eram como aquelas que se misturam na paleta de um pintor... 

se misturam, esparramam, escorrem... uma verdadeira bagunça. E foi justamente dessa 

bagunça que novas cores surgiram e que eu ainda não sabia bem onde iria usar, mas eram 

belas e tinham me tocado. Cores – aprendizagens – vivências – experiências – 

compartilhamentos – tudo que foi me constituindo ao longo desses dois anos e que ratificam o 

salto que há pouco falei e que dão vida a este trabalho. 

Mas, antes desses dois anos, também aconteceram coisas. Geralmente, as pessoas 

fazem uma retomada de suas trajetórias pessoais e profissionais para contar como chegaram 

ao objeto de estudo proposto na pesquisa. Se eu fizer o mesmo movimento, falharei em 

encontrar um “marco” oficial que deu o tal do “estalo”, desses que as pessoas descobrem do 

que gostam e o que irão fazer. Até tentei rememorar aspectos da minha vida que envolviam a 

leitura/livros para chegar numa conclusão do porquê deste estudo, mas foi um exercício 

frustrante.  
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Certo dia, questionei minha mãe sobre ela me contar histórias quando pequena, pois 

não me lembrava deste fato. Ela deu uma risada tímida e logo se justificou: “- Filha, você foi 

com um ano de idade para o Japão, eu e seu pai trabalhávamos até de noite...”. Interrompi sua 

fala e também achando graça daquilo, disse que só havia perguntado, pois estava numa 

empreitada em construir uma história para minha formação como leitora. Mas, se não havia 

sido da inspiração de meus pais contando histórias quando era pequena, de onde surgiu esse 

enlace com a leitura? 

Retomo também minha escolarização no Japão para ver se encontro naquela época 

algum indício do envolvimento com a leitura. Fiz toda minha escolarização básica naquele 

país e, talvez pelo fato de ter sido em uma escola brasileira, com professores/as brasileiros/as, 

material didático brasileiro, não se percebem muitas diferenças nas práticas de leitura que 

majoritariamente encontramos nas escolas daqui: uma leitura que se limita à interpretação de 

textos para responder corretamente às questões das apostilas. Não estou dizendo que tais 

práticas de leitura são exclusivas do sistema de educação brasileiro, até porque não conheço o 

de outros lugares para afirmar isto. Coloco a constatação somente para exemplificar que, 

ainda que em outro país, não passei por um processo tão diferente de práticas de leitura como 

os das escolas daqui. Acrescente-se a isso o fato de que, naquela escola onde fiz a pré-escola 

até o segundo ano do ensino médio, não haver biblioteca. 

Abro um parêntese importante aqui para dizer que não estou fazendo críticas àquela 

escola, até porque se pudesse escolher mil vezes, de todas elas, iria novamente para lá. 

Exponho aqui apenas o fato de não haver uma biblioteca e como eram as leituras naquela 

época na tentativa de encontrar os tais indícios de formação como leitora. Cabe ressaltar 

também que não estou negando a importância da leitura como um processo mais ou menos 

cognitivo de compreensão para uma interpretação textual. O que faço é rechaçar a primazia 

desse enfoque de leitura e rechaçar não significa refutá-la, apenas tratar de pensar e valorizar 

maneiras outras de leitura.  

Apresentando as condições de leitura com que me deparei naquela época penso que, 

explicitamente, talvez eu não consiga encontrar lá sinais do embrião para a minha formação 

como leitora. Mas, naquele espaço e em qualquer outro espaço escolar, sempre há subvidas, 

fugas, escapes. Se lá não havia biblioteca ou se líamos textos didáticos para responder 

questões de interpretação textual, com certeza havia outras situações de leitura que não as 

determinadas pela vida escolar.  

Lembro-me que o primeiro livro que li (talvez não tenha sido o primeiro, mas aquele a 

que minha memória elegeu como o primeiro) foi Diamantes do sol, de Nora Roberts (2005). 
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Tinha meus 12 anos de idade e não me recordo do porquê de ter comprado esse livro. Porém, 

recordo-me perfeitamente da história e de como eu ia construindo a imagem dos passeios 

pelas colinas que a personagem fazia. Lembro-me também da sensação de “gente importante” 

que sentia ao segurar aquele livro de capa vermelha e ler no ônibus durante o trajeto da 

escola. Fora esse livro norte-americano, traduzido para o português, vendido no Japão, o que 

disparou as outras tantas leituras que faria ao longo dos anos?  

Não há como saber. Não há como achar o “estalo”, quando simplesmente não há. Se 

eu gosto de ler, se eu me interesso pelo tema, se eu tenho paixão por livros, é pelo simples 

fato de ser. Sem um marco que possa assegurar um início, é algo que foi se dando ao longo da 

vida... Não há respostas, e sim mais perguntas: Por que uma pessoa - leitora tardia - se assim 

posso me autodenominar, e que também não teve uma formação como leitora de clássicos, 

quis “mexer” com esse tema? Por que falar da experiência da leitura? Por que falar da leitura 

das pessoas? Por que desenvolver a atividade de leitura de clássicos com pessoas pouco 

escolarizadas? Tantos porquês e nenhuma formulação de resposta plausível, pelo menos no 

momento. Mas, se quero falar das leituras de clássicos feitas por outros, é preciso sim, antes, 

pensar na minha prática de leitura... 

E para pensar a minha leitura de clássicos não é necessário voltar muitos anos nessa 

linha do tempo. Volto ao ano de 2009, quando retornei ao Brasil definitivamente, depois de 

ter morado 15 anos no Japão. Dentre muitos motivos, a razão de ter retornado era o fato de 

começar a pensar no meu futuro: era preciso fazer uma faculdade. Assim, fiz o terceiro ano do 

ensino médio aqui, para então prestar o exame vestibular. 

Talvez date daí o primeiro contato com livros clássicos de autores brasileiros: era 

preciso lê-los, caso eu quisesse ir minimamente bem nos vestibulares. Por este motivo, 

autodenomino-me leitora tardia e também leitora iniciada na obrigação de ler livros clássicos. 

Não é nem preciso dizer que não ficou muita coisa daquelas leituras direcionadas com o 

intuito de saber somente o resumo para responder a uma prova. Mas também, foi a partir daí 

que eu soube o que eram os clássicos e os clássicos vinham ao encontro de Tammy... 

Passaram-se alguns anos e foi na graduação que, efetivamente, aconteceram todos os 

disparadores deste trabalho. Foi naquele período que se deu o meu primeiro contato com a 

Tertúlia Literária Dialógica (TLD)
4
, por meio de um grupo de estudos coordenado pela 

professora Vanessa Girotto na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG). Naquela 

ocasião, aprofundávamos os estudos em algumas obras de Paulo Freire, bem como 

                                                      
4
  Daqui em diante será usado o termo TLD para se referir à atividade da Tertúlia Literária Dialógica. 
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estabelecíamos algumas ancoragens teóricas nos estudos de Ramón Flecha, principalmente no 

que concerne à teoria da Aprendizagem Dialógica. Um ano depois, como bolsista de projeto 

de extensão, desenvolvemos a atividade da TLD em salas de aula do primeiro segmento do 

ensino fundamental de uma escola da zona rural e uma escola de contraturno com turmas 

mistas.
5
  

Ainda como bolsista, no segundo ano de projeto nossas atividades voltaram-se para e 

com educandos/as da Educação de Jovens e Adultos. A intenção inicial do projeto era 

desenvolver a atividade em sala de aula, acompanhando a participação dos/as professores/as e 

o desenvolvimento da TLD naquele contexto. No entanto, por circunstâncias diversas, a 

atividade não pôde ser realizada em sala de aula e, dessa forma, optou-se pelo horário aos 

finais de semana em função da disponibilidade dos/as alunos/as da EJA, visto que durante a 

semana trabalhavam de dia e estudavam à noite. Assim, no segundo semestre de 2014, a 

Tertúlia Literária Dialógica foi realizada semanalmente, aos sábados, na universidade. 

“Basta de prefácio ao capítulo; vamos ao capítulo”
6
, já dizia Dom Casmurro na 

narração de sua história. No capítulo “Vamos ao capítulo”, acompanhamos o narrador 

utilizando de um capítulo de preparação para o capítulo que viria em seguida (e repete o ato 

em outras partes da história). Creio que essa parte que aqui se encerra para dar início à outra 

também tem deste caráter “preparatório” (e aqui justifico o título que dei a este item). 

Comecei dizendo sobre a dificuldade em escrever, passando por uma retomada da minha 

formação como leitora até este momento em que conto como conheci a atividade que dá o 

tom da pesquisa que neste texto apresento. 

Já são oito páginas até aqui, e acredito que o/a leitor/a que me acompanha também 

merece um fôlego nessa longa escrita ininterrupta. Assim, faço uma pausa e, no próximo item, 

dedico-me a contar um pouco mais sobre essa atividade desenvolvida durante o meu último 

ano de graduação e que merece atenção e tópico exclusivo, justamente porque ela é quem 

suscita a iniciativa de escrever um projeto para o processo seletivo do mestrado e que me 

trouxe até aqui. 

 

 

 

                                                      
5
 O projeto de extensão Tertúlia Literária Dialógica: a leitura dos clássicos e seu impacto na aprendizagem era 

vinculado ao Programa de Formação Continuada de Professores de Química (ProFoQui). No ano de 2013 o 

programa teve “edição” pró-campo, desenvolvendo atividades em escolas da zona rural do município de 

Alfenas/MG e adjacências. Em 2014, deu-se a “edição” pró-EJA, desenvolvendo atividades nas instituições que 

possuíam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
6
 ASSIS, 2006, p. 115. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venhamos ao capítulo 

 

Mais uma vez me utilizando de um título de capítulo da obra Dom Casmurro, assim 

como o narrador, nesta parte desenvolverei com mais detalhes algo que importa à história que 

está sendo contada. Trata-se do desenvolvimento da atividade de Tertúlia Literária Dialógica 

com jovens e adultos/as durante o segundo semestre de 2014, ainda na UNIFAL. 

Denominamos essa atividade de “Café Literário” – havia um pequeno café da manhã 

durante os encontros – e foi feita uma ampla divulgação nas escolas que possuíam a 

modalidade de EJA no município. No entanto, encontramos certa dificuldade no 

estabelecimento de um horário que pudesse envolver a todos/as interessados/as, visto que o 

fator trabalho impedia um horário regular. Diante disso, estabelecemos o horário das 8h30 as 

10h30, aos sábados, mas os encontros sempre acabavam se prolongando devido à imersão 

dos/as participantes na leitura e na discussão suscitada diante dos destaques do texto.  

Pensando também na melhor maneira de se adaptar à realidade do/a educando/a da 

EJA, firmamos uma parceria com outro Projeto de Extensão, a “Brinquedoteca Universitária”, 

afim de que os alunos/as da EJA que possuíam filhos/as não fossem impedidos/as de 

participar da atividade por ter que cuidar das crianças. Assim, era possível que eles/as 

levassem seus filhos/as para a Universidade e, enquanto as crianças brincavam na 

brinquedoteca, os pais participassem da atividade de leitura. 

 
 

Já agora meto a história em outro capítulo. 

Por mais composto que este me saia, há sempre 

no assunto alguma coisa menos austera, que pede 

umas linhas de repouso e preparação. Sirva este 

de preparação. E isto é muito, leitor meu amigo; 

o coração, quando examina a possibilidade do que 

há de vir, as proporções dos acontecimentos e a 

cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é 

menor mal. (ASSIS, 2006, p. 115) 
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Em todos os encontros chegávamos 30 minutos mais cedo nos portões da 

Universidade para receber os/as participantes. Esse movimento foi pensado diante das 

“barreiras” – visíveis e invisíveis – que a Universidade, apesar de ser uma instituição pública, 

impunha à comunidade ao fechar seus portões aos finais de semana. Não será prolongada a 

discussão sobre os muros entre comunidade e Universidade, apenas é importante destacar que 

se entende que as pessoas ficam receosas de entrar em locais com portões fechados, por isso a 

atitude de esperar os/as participantes e reforçar que os portões estavam fechados por 

burocracia da Universidade, mas que aquele espaço era de todos/as.  

No início de cada encontro acontecia uma socialização entre os/as participantes com o 

famoso “cafezinho”. A ideia era que os/as participantes se ambientassem ao local e 

interagissem uns com os outros antes de iniciar a atividade.  

 Depois disso, em torno das 9h, dávamos início à atividade. No primeiro encontro, 

optamos pela leitura da adaptação do conto clássico Romeu e Julieta, pois por ser um texto 

curto, era possível iniciar e encerrar a leitura e discussão no mesmo dia, dando uma sequência 

que fosse lógica para quem participava da atividade pela primeira vez.  

As pessoas participantes dessa atividade de Tertúlia eram diversas: além dos/as 

alunos/as da Educação de Jovens e Adultos do município os encontros também eram abertos a 

quaisquer pessoas que quisessem participar daquela leitura compartilhada. No primeiro 

encontro as pessoas que formavam o grupo eram auxiliares de limpeza da Universidade, 

professoras universitárias, alunos/as do curso de Química, alunas da Pedagogia e alunos/as da 

EJA. Tal heterogeneidade enriqueceu e ampliou a gama de informações por meio da troca de 

saberes e experiências compartilhadas na discussão do texto. Se por um lado havia 

informações científicas sobre o veneno que Julieta havia tomado, por outro, a discussão se 

aprofundou nas reflexões sobre temas humanos, principalmente sobre o amor e o ódio.  

Após a introdução do primeiro encontro, as atividades nos sábados seguintes voltaram-

se para a leitura do livro clássico A revolução dos bichos
7
. Na primeira metade do encontro 

era feita a leitura compartilhada e coletiva de um capítulo do livro ou mais, e na outra metade, 

fazíamos os destaques do que fora lido.  

Todos os encontros seguiam a mesma dinâmica: cada participante lia um trecho do 

capítulo e aquele/a que não se sentia à vontade para fazer a leitura em voz alta em tal dia, 

tinha a liberdade de não ler e passar sua vez. Em seguida, quando acabava a leitura do 

capítulo, era dado o momento de destaques e discussão/reflexão do que lido.  

                                                      
7
 ORWELL, G. A revolução dos bichos. Tradução: Heitor Aquino Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007. 
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O livro, por seu cunho político, denunciador e reflexivo das relações de poder, suscitou 

importantes destaques. Dentre tantos sábados de relevantes discussões e reflexões, 

compartilho neste trabalho um encontro que particularmente me chamou a atenção e que 

talvez tenha dado um tom a mais para o desejo de continuar com essa atividade para além da 

graduação. 

O autoritarismo dos porcos em A revolução dos bichos e seus poderes sobre os outros 

animais da fazenda fez com que uma aluna da EJA (segundo ano do ensino médio) se 

lembrasse da época em que era empregada doméstica. Nos seus destaques, apontando alguns 

trechos do livro, contava alguns episódios em que tinha que se submeter a condições 

insustentáveis de trabalho. 

Por outro lado, naquele mesmo encontro, participava pela primeira vez uma senhora, 

advogada aposentada e que quis comentar sobre o destaque da aluna da EJA. Em sua fala, 

apontava as leis trabalhistas e afirmava que não era preciso passar por tais condições. Em 

contraponto, a empregada dizia que eram situações às quais tivera que se submeter, pois tinha 

que se sustentar. A advogada, em tréplica, sustentava seu ponto de vista, baseada na sua 

atuação profissional.  

Retomo esse episódio pois foi nessa discussão que me dei conta da força de uma 

atividade dialógica. Mais que isso, dei-me conta da força de um diálogo – vivo – suscitado 

pela leitura de uma obra clássica. Percebi as relações humanas que eram colocadas em cheque 

naquela conversa, através da experiência compartilhada de ambas as partes. A pessoa, quando 

lê e compartilha significados, torna-se sujeito da sua história. Quando se torna sujeito, abre 

perspectivas para transformar a história. 

Não conseguimos finalizar a leitura desse livro com os/as alunos mas, com essa 

vivência, foi possível afirmar que a TLD é uma prática efetiva de leitura a ser desenvolvida 

com pessoas pouco escolarizadas, na qual a leitura dos clássicos da literatura universal 

permeia o diálogo sobre o lido e o mundo da vida, ampliando as possibilidades de experiência 

de leitura. Foi a partir do disparado nesses encontros e ao longo de dois anos de projeto, 

portanto, que eu quis continuar nessa esteira. 

E eis que aqui estou. 

 

 

É tempo! 

 

Chego nesse ponto e vejo que muito falei, mas nada efetivamente disse sobre a 
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pesquisa em questão. Talvez o/a leitor/a que me acompanha ainda não tenha entendido o 

objetivo deste trabalho, pois me perdi falando sobre sentimentos. Se a intenção deste capítulo 

era fazer uma apresentação do trabalho, percebo agora que esta se limitou ao processo de, e 

não o quê ou para quê. 

Talvez tenha me perdido na narração do que me passou durante esse caminhar e do 

que, diante de tudo, foi me passando; mas somente assim conseguiria criar uma trama com o 

vivido, o pensado e a intenção de continuidade dos estudos. 

Mas ainda falta dizer a que vim. 

É tempo! 

Vim para falar sobre leitura? Vim desenvolver uma atividade de leitura? Vim refletir 

sobre a experiência da leitura? Vim dizer sobre a leitura de pessoas pouco escolarizadas? 

Até agora, leitor/a, você sabe que o que disparou esse trabalho foi uma atividade de 

leitura desenvolvida durante a graduação, experiência que acabei de compartilhar algumas 

páginas atrás. Mas disparou para o quê? Sobre o que, afinal, trata este trabalho? 

Sobre ler.  

 Mas, 

[...] talvez não saibamos o que é ler, talvez ler seja outra coisa que o que 

sabemos, que o que fazemos, que o que queremos... talvez as possibilidades 

da leitura estão reduzidas por nosso saber ler, nosso poder ler, nosso querer 

ler... talvez não paramos para pensar... e aqui, parar para pensar, significa 

simplesmente converter em problema tudo o que já sabemos. (LARROSA, 

2004, p. 314). 

 

 Eis que Jorge Larrosa incendeia a pergunta-centelha de todo o trabalho. Afinal, o que é 

ler? Ou melhor: o que é ler clássicos com pessoas pouco escolarizadas? 

 Essas são algumas questões que perpassam toda a pesquisa, cuja proposta é tecer uma 

leitura compartilhada de obras clássicas como experiência de formação, a partir do 

desenvolvimento da atividade de Tertúlia Literária Dialógica em sala de aula com 

educandos/as da Educação de Jovens e Adultos. 

 Esqueçamos, por um momento, aquele conceito de formação entendido como 

trajetória daquilo que virá a ser, ou seja, como um caminho normatizado a ser percorrido e 

que somente ao final será algo. Essa não é a formação que, com Larrosa (2004, 2010), 

proponho pensar. A experiência de formação, aqui entendida, envolve uma dissolução de 

esquemas interpretados, dados e conhecidos, para que possamos nos lançar na aventura de 

percorrer o mundo: uma viagem de (des)aprendizagem. Nessa viagem de abandono das 
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seguranças do mundo administrado e configurado, o mundo passa a se apresentar aberto e 

disposto a ser lido de maneiras-outras.  

 Nessa formação, todos os (des) são bem-vindos: (des)informar; (des)contruir; 

(des)estabilizar; (des)aprender; (des)cobrir; (des)dizer; (des)fazer... De todos os (des)rumos a 

uma expedição em que estamos expostos e dispostos a ser afetados: 

Minha aposta seria pensar a formação sem ter uma ideia “prescrita” de seu 

desenvolvimento nem um modelo normativo de sua realização. Algo assim 

como um devir plural e criativo, sem padrão nem projeto, sem uma ideia 

prescritiva de seu itinerário, e sem uma ideia normativa, autoritária e 

excludente de seu resultado (...). E creio que uma prática da leitura como 

acontecimento da pluralidade e da diferença, como aventura rumo ao 

desconhecido e como produção infinita de sentido poderia contribuir para 

esse pensamento aberto sobre a formação. (LARROSA, 2010, p. 12 - grifo 

nosso). 

 

 E essa prática de leitura de acontecimento da pluralidade e de produção infinita de 

sentido encontra espaço e condição na Tertúlia Literária Dialógica.  

 A Tertúlia Literária Dialógica é uma atividade de leitura coletiva e dialógica de uma 

obra clássica, na qual as pessoas expressam suas ideias, seus afetamentos, seus sentimentos e 

seus conhecimentos em relação ao que foi lido. Nessa atividade, os/as participantes são 

incentivados/as a participarem da leitura e do diálogo utilizando-se do poder do argumento e 

não do argumento do poder. Isso quer dizer que durante a atividade há a substituição de uma 

leitura e uma discussão centrada na mão de poucas pessoas, com mais conhecimento 

acadêmico, para o diálogo igualitário, em que todas as pessoas se posicionam, argumentam, 

dialogam e participam da atividade baseadas em sua leitura de mundo e experiências.  

 Nesse processo, os/as participantes da TLD interpretam coletivamente a obra clássica 

através do diálogo, dando sentido ao texto e tecendo consensos sobre o seu possível 

significado. Assim explica Cavequia: 

Dialogicamente, explicam a obra sem considerar que apenas o professor é 

capaz de fazê-lo e não deixam de se posicionar por vergonha ou por estarem 

ainda incluídos numa posição social menos prestigiada. Assim, as 

possibilidades de ensinar e aprender se redimensionam e todos compartilham 

saberes. (CAVEQUIA, 2016, p. 52). 

 

 Portanto, o que prevalece nas atividades de Tertúlia Literária Dialógica é a 

dialogicidade, que abre espaço para a exposição de argumentos não mais baseados no poder, 

mas na possibilidade de que todas as pessoas, através de sua inteligência cultural, partilhem 

saberes e contribuam para construir o conhecimento em torno da obra lida. 
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De acordo com as pesquisas do Community of Research on Excellence for All 

(CREA)
8
 as Tertúlias Literárias Dialógicas são consideradas atuações educativas de êxito, que 

assim são reconhecidas por terem seus resultados comprovados nos mais variados contextos, 

com diferentes pessoas e em lugares diversos.  

 Ainda segundo o CREA, a atividade de TLD, estudada e difundida em diversos países, 

é considerada uma atuação de êxito, pois além de evidências de melhora na aprendizagem 

instrumental, apresenta melhora na convivência em diferentes escolas, centros, comunidades, 

bairros etc., ou seja, tem repercussão positiva no entorno ao qual a atividade se desenvolve, 

nos mais diversos âmbitos. 

Pulido e Zepa (2010) afirmam que as tertúlias – como uma atuação educativa de êxito 

– têm sido objeto de estudos em diferentes investigações e referenciadas nas mais diversas 

publicações científicas “bem como reconhecidas como prática educativa e inovadora pela 

Universidade de Harvard no ano 2000.” (PULIDO e ZEPA, 2010, p. 300 – tradução nossa).
9
  

E o que faz da Tertúlia Literária Dialógica uma atuação educativa de êxito? 

 A resposta está no conceito da Aprendizagem Dialógica, base teórico-metodológica 

dessa atividade de leitura. Na perspectiva da aprendizagem dialógica as pessoas aprendem a 

partir da interação com outras pessoas. Assim sendo, para aprender, todos/as nós necessitamos 

das mais diversas situações de interação, nas quais o diálogo esteja baseado em uma relação 

de igualdade e não de poder, o que significa que todos/as possuem conhecimentos advindos 

de sua inteligência cultural: 

A aprendizagem dialógica inclui as principais implicações atualizadas que as 

sociedades têm de aprendizagem, superando assim antigas concepções de 

ensino e aprendizagem, como as concepções objetivista e construtivista, que 

foram elaboradas na e para a sociedade industrial. A aprendizagem dialógica 

se baseia nas interações e no diálogo como ferramentas chave para a 

aprendizagem e destaca que, para promover a aprendizagem não são apenas 

importantes e necessárias as interações dos e das estudantes com o 

professorado, mas também com toda a diversidade de pessoas com as quais 

se relacionam. (VALLS; MUNTÉ, 2010, p. 12 – tradução nossa).
10

 

                                                      
8
 “O CREA nasceu na Universidade de Barcelona (Catalunha, Espanha) com o objetivo de gerar uma 

investigação científica capaz de identificar teorias e práticas superadoras de desigualdades e formar profissionais 

de máxima excelência na docência e no campo da pesquisa, provenientes de diferentes etnias, gêneros, idades e 

classes sociais. Deste modo, o CREA conseguiu seu primeiro objetivo: criar um centro aberto, diverso, 

interdisciplinar e ético.” (Informação retirada da página oficial do centro - tradução nossa). Disponível em: 

<http://crea.ub.edu> Acesso em: 15 jun. 2017. 
9
 “así como reconocidas como práctica educativa innovadora por la Universidad de Harvard en el año 2000.” 

(PULIDO y ZEPA, 2010, p. 300). 
10

 “El aprendizaje dialógico recoge las principales implicaciones que el giro dialógico de las sociedades tiene 

para el aprendizaje, superando así antiguas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje, como las 

concepciones objetivista y constructivista, que fueron elaboradas en y para la sociedad industrial. El aprendizaje 

dialógico se basa en las interacciones y el diálogo como herramientas clave para el aprendizaje, y destaca que 

para promover el aprendizaje no son sólo importantes y necesarias las interacciones de las y los estudiantes con 
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Portanto, a Tertúlia Literária Dialógica se diferencia das demais atividades de leitura, 

pois está baseada na aprendizagem dialógica. Assim sendo, a leitura é dialógica, na qual se 

substituem as interações baseadas no poder, nas quais poucas pessoas detêm o 

“conhecimento” e a interpretação “correta” do livro, para as interações dialógicas, nas quais 

todos/as os/as participantes colaboram com o conhecimento construído e a interpretação 

coletiva do livro clássico.  

Cabe, nesse momento, responder a outra pergunta essencial sobre a Tertúlia Literária 

Dialógica: por que nessa atividade se leem somente as obras clássicas da literatura universal?  

Segundo a página oficial das Comunidades de Aprendizagem
11

, os clássicos são obras 

de qualidade da literatura, pois melhoram o vocabulário, aumentam a compreensão da 

situação da história e se constituem um marco na cultura contribuindo para compreender e 

refletir sobre o mundo. Assim sendo, hoje, em nossa sociedade globalizada, a leitura dessas 

obras de grande importância para a humanidade se constitui em uma aprendizagem básica 

para compreender nossa sociedade. 

 Dito isto, por ora, estas três grandes características são suficientes para uma 

apresentação da Tertúlia Literária Dialógica: 1 - é uma atividade de leitura dialógica 

considerada como uma atuação de êxito; 2 - tem como base teórico-metodológica a 

aprendizagem dialógica; 3 - leem-se as obras clássicas da literatura universal. 

 Mais uma vez, caro/a amigo/a leitor/a: apenas por ora estas definições são o 

suficiente. Dão conta, no momento, de explicar sobre o que vem a ser a atividade; mas, verá 

ao longo do trabalho que, justamente por ser uma atividade que envolve aspectos tão 

subjetivos do ler e dialogar sobre uma obra clássica, uma definição estática elencada em três 

elementos ainda não diz por completo o que seja a Tertúlia Literária Dialógica.  

 Desde a sua criação na escola de pessoas adultas “La Verneda de San Marti” 

(Barcelona/Espanha), as Tertúlias Literárias Dialógicas estão sendo implementadas nos mais 

variados contextos educativos, sociais e culturais. Ao longo de três décadas desde seu 

surgimento, essa atuação educativa de êxito tem sido difundida em diferentes países e nos 

mais diversos espaços de educação: 

O sonho que se iniciou há mais de dez anos está criando um impacto na 

capacidade crítica e linguística em coletivos de diferentes idades e contextos 

sociais; tem-se executado em diferentes partes do mundo, como no Brasil, na 

Espanha, no Chile e na Austrália, em distintos contextos institucionais 

(escolas, instituições, bibliotecas), com participantes de diferentes idades 

                                                                                                                                                                      
el professorado sino con toda la diversidad de personas con las que se relacionan.” (VALLS; MUNTÉ; 2010, p. 

12). 
11

 Ver: <http://comunidadesdeaprendizaje.net/>  

http://comunidadesdeaprendizaje.net/
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(pessoas adultas, meninos e meninas, adolescentes), provenientes de 

diferentes classes sociais e grupos culturais. (PULIDO e ZEPA, 2010, p. 300 

– tradução nossa).
12

 

 

 A atividade chegou ao Brasil através do Núcleo de Investigação e Ação Social e 

Educativa (NIASE/ UFSCar) em 2002. É também o NIASE e autoras como Vanessa Girotto e 

Vanessa Gabassa, os principais meios de estudo e divulgação de trabalhos científicos nessa 

área e, de acordo com o núcleo, as TLD são reconhecidas como tecnologia educacional pelo 

Ministério da Educação (MEC) para o programa “Mais Educação” e escola de tempo integral.  

Desde a sua chegada no Brasil, a TLD ecoou por diversos cantos do país e desses ecos 

bem sucedidos um chegou ao meu encontro, por meio da professora Vanessa Girotto na 

Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. 

 Das Tertúlias de lá, já contadas neste trabalho, quis fazer tertúlias cá, em Rio Claro. 

Não somente desenvolver a Tertúlia, mas colaborar com outros referenciais e olhares aos 

estudos que vêm sendo realizados em torno dessa atividade.
13

 Não é pretensão deste trabalho 

propor uma novidade para e na atividade de TLD, mas sim, pensar para além das três 

definições anteriormente citadas e expor a potencialidade da leitura de clássicos com pessoas 

que estão retomando o processo de escolarização. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 “El sueño que se inició hace más de diez años, está creando un impacto en la capacidad crítica y lingüística en 

colectivos de diferentes edades y contextos sociales. Se está llevando a cabo en diferentes partes del mundo, 

como en Brasil, España, Chile y Australia, en diferentes marcos institucionales (escuelas, entidades, bibliotecas), 

con participantes de diferentes edades (personas adultas, niños y niñas, adolescentes), provenientes de diferentes 

clases sociales y grupos culturales.” (PULIDO y ZEPA, 2010, p. 300). 
13

 Os principais trabalhos em torno dessa temática podem ser encontrados nos seguintes sites: 

http://comunidadesdeaprendizaje.net/ - Principal página sobre as Comunidades de Aprendizagem. Dentre outras 

informações, apresenta as bases científicas desse trabalho, com as mais variadas publicações (artigos, 

dissertações, teses etc.); http://www.niase.ufscar.br/ - O Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa 

desenvolve pesquisa, ensino e extensão considerando diferentes práticas sociais e educativas. A página apresenta 

informações sobre as Tertúlias Dialógicas e as Comunidades de Aprendizagem, além de divulgar publicações 

científicas nacionais e internacionais acerca dessa temática; http://www.neskes.net/confapea/tertulias/faqstld.htm  

- Página com informações específicas sobre as Tertúlias Literárias Dialógicas e Tertúlias Musicais Dialógicas. 

Apresenta detalhes da história e funcionamento de tais tertúlias, além de listar propostas de livros e músicas para 

serem trabalhadas na atividade; http://crea.ub.edu/index/about/?lang=es - Página do Centro Especial de 

Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades com as principais investigações e publicações 

que envolvem as atuações de êxito. 

http://comunidadesdeaprendizaje.net/
http://www.niase.ufscar.br/
http://www.neskes.net/confapea/tertulias/faqstld.htm
http://crea.ub.edu/index/about/?lang=es
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A ópera 

 

Após longas páginas de apresentação, convido-o/a para caminhar comigo. Não apenas 

sobrevoe este trabalho, amigo/a leitor/a. Peço que trilhe este caminho encarando a força da 

estrada. Não prometo uma única rota, muito menos uma saída. Talvez você se perca comigo, 

mas eis a vida. 

Antes de lhe fazer um breve resumo de cada capítulo é preciso justificar-me quanto ao 

nome deles. Talvez você já tenha notado que os subitens dessa apresentação foram nomeados 

com os nomes dos capítulos da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Quando iniciei a 

escrita deste trabalho, nem havia pensado em tal possibilidade. Mas, quando percebi que o 

modo como estava conduzindo este texto estava carregado da leitura que fazia de Dom 

Casmurro com os/as alunos/as, semanalmente, decidi fazer esse jogo. Decorrente disso, veio a 

ideia de nomear os capítulos com os nomes das personagens. E isso me pareceu harmonioso 

com o trabalho, principalmente em relação ao primeiro capítulo, e lá explico o porquê.  

Dito isto, escolhi Escobar para o nome deste capítulo, pois me é extremamente caro o 

trecho do livro em que a personagem é apresentada, sendo assim narrado: 

Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo, logo, a 

minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha 

confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e 

o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, 

desde a porta da rua até ao fundo do quintal. A alma da gente, como 

 
 

Verdadeiramente foi o princípio da minha 

vida; tudo o que sucedera antes foi como o 

pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar 

em cena, o acender das luzes, o preparo das 

rabecas, a sinfonia... Agora é que eu ia começar a 

minha ópera. (ASSIS, 2006, p. 20-21). 
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sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, 

muita luz e ar puro. Também as há fechadas e escuras, sem janelas, ou 

poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outrossim, 

capelas e bazares, simples alpendres ou paços suntuosos. Não sei o que era a 

minha. Eu não era ainda casmurro, nem dom casmurro, o receio é que me 

tolhia a franqueza, mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, 

bastava empurrá-las, e Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, 

cá ficou, até que... (ASSIS, 2006, p. 88 – grifos nossos). 

 

 Escobar pode ser lembrado nesta história de várias maneiras, mas para mim o que 

“fica” dessa personagem são exatamente as passagens que anteriormente grifei: aquele que 

entra na alma – sem pedir licença – escancara-a e permanece para todo o sempre. E este 

trabalho, assim como tentei apresentar neste capítulo, rasgou a minha alma, e me fez menos 

“casmurra”. 

No primeiro capítulo – Capitu – aprofundo um pouco mais a definição da Tertúlia 

Literária Dialógica e toda a boniteza que essa atividade de leitura compartilhada e dialógica 

tem. Explico, com detalhes, a base teórico-metodológica dessa atividade e que a diferencia 

das demais práticas de leitura. Compartilho também algumas inseguranças em relação à 

atividade que foram surgindo durante o percurso e como lidei com elas.  

O capítulo seguinte – José Dias – pode ser aquele que academicamente reconhecemos 

como metodologia. Inicialmente, dedico-me a contar a postura que assumi no decorrer da 

pesquisa, pois isso faz parte essencial do processo metodológico do trabalho. Em seguida, 

compartilho o percurso que foi traçado ao longo da pesquisa, desde o momento de “entrada” 

na escola onde a TLD foi desenvolvida, até os encontros semanais de leitura compartilhada e 

dialogada da obra Dom Casmurro. Apresento também os/as participantes dessa atividade, com 

um destaque à professora da turma. 

Dona Glória nomeia o terceiro capítulo, que é destinado ao estudo mais intenso de 

uma obra clássica, procurando compreender os critérios de definição desse tipo de obra. 

Tendo definido o conceito de clássico que assumo nesta pesquisa, faço uma descrição 

detalhada do momento de seleção da obra a ser lida na atividade, considerando essa etapa da 

pesquisa fundamental para a busca de indícios que sinalizam as compreensões que um 

determinado grupo de leitores/as – pessoas pouco escolarizadas – constrói sobre o clássico. 

Escolhido Dom Casmurro como obra a ser lida na atividade, busco, nas correspondências de 

Machado de Assis, construir uma relação entre autor-e-obra que ajuda a compor a descrição 

deste livro. 

No quarto capítulo – Dom Casmurro – o melhor: a leitura da obra; e, por esse motivo, 

o capítulo leva o nome do narrador da história. Leitor/a, tire bons momentos para fazer a 
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leitura desse capítulo, pois dos fragmentos dos dez encontros para o desenvolvimento da 

atividade, compartilho os destaques, comentários, reflexões, diálogos, afetamentos, sensações, 

quase tudo que perpassou durante a leitura coletiva e dialógica deste livro clássico. De tudo 

que foi se apresentando ao longo desses encontros, de todos os indícios, minúcias e sinais, 

estabeleço algumas categorias, com base em Bogdan e Biklen (1994) buscando compreender 

a leitura como experiência de formação a partir desta atividade.  

Enfim, no último capítulo – Ezequiel – que de maneira nenhuma encerra o trabalho, 

trago o último ponto final da última página do trabalho, mas lanço para vocês algumas 

respostas para as perguntas e reflexões que foram surgindo ao longo do texto... 
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CAPITU 

 

 

Explicação 

 

Quando decidi nomear os capítulos com o nome das principais personagens do livro 

Dom Casmurro, Capitu – olhos de cigana oblíqua e dissimulada – parecia perfeito para 

nomear o capítulo dedicado à explicação da atividade de Tertúlia Literária Dialógica. 

Primeiro, porque Capitu, não é preciso dizer, é quem dá o tom da história, assim como tal 

atividade nesta pesquisa; segundo e, principalmente, porque tentar definir a Tertúlia Literária 

Dialógica, às vezes, escapa.  

Essa é uma atividade com a qual estou envolvida/comprometida há quase quatro anos, 

e defini-la parece tão difícil quanto definir Capitu. Definir tal personagem é tarefa 

complicada, pois é justamente aquilo que escapa em sua dissimulação e obliquidade o que nos 

envolve, e tentar fazer uma análise de seu comportamento/personalidade, ou melhor dizendo, 

de sua atuação, ou da própria composição da personagem, pode ser fatal para a história. O 

mesmo acontece para a Tertúlia Literária Dialógica: é preciso cuidado para defini-la, caso 

contrário corremos o risco de enquadrá-la em uma atividade de leitura direcionada e regrada, 

coisa que, definitivamente, ela não é. Os afetos dos encontros, a multiplicidade de sentidos e 

significados, os compartilhamentos, os destaques, as leituras de mundo em torno de uma obra 

clássica, somente acontecem na experiência do encontro e da leitura, e não nas palavras que 

definem a atividade.  

Assim como foi dito em capítulo anterior, as três definições do que seja a Tertúlia 

Literária Dialógica (atividade de leitura dialógica considerada uma atuação de êxito; atividade 

de base teórico-metodológica na aprendizagem dialógica; leitura das obras clássicas da 

literatura universal) serviam apenas para uma definição provisória. Passemos agora a 

destrinchar cada uma dessas três definições de modo a dar maiores detalhes e informações 

sobre a atividade que rege esta pesquisa. 

A Tertúlia Literária Dialógica é uma atividade cultural e educativa baseada na leitura 

coletiva e dialógica dos clássicos da literatura universal, na qual “os participantes não apenas 

interpretam aquilo que o autor ou a autora quis dizer, mas compartilham compreensões e 

experiências do mundo da vida, descolonizando o conhecimento.” (MELLO; BRAGA; 

GABASSA, 2012, p. 132). A ideia que fomenta a atividade não é fazer a análise de uma 

determinada obra, mas proporcionar espaços de reflexão e diálogo a partir das diferentes 
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interpretações que são disparadas a partir de um mesmo livro. A riqueza dessa atividade, 

portanto, está nos sentidos e significados que extrapolam o que está escrito no livro e se 

constroem nas diferentes contribuições que os/as participantes compartilham ao dialogar 

sobre suas compreensões diante do que foi lido. 

Assim, na TLD prevalece a interação dialógica suscitada pela leitura de um livro 

clássico, na qual as pessoas transformam seus conhecimentos por meio desse ato 

comunicativo. Pulido e Zepa afirmam que uma das principais características desses tipos de 

atos é que as interações dialógicas predominam sobre as interações de poder; os autores 

continuam:  

Os e as participantes da tertúlia não buscam o consenso sobre uma 

interpretação única do texto, mas sobre como devem se comunicar nas 

tertúlias. Por exemplo, alguns de seus critérios-chave são: o respeito às 

contribuições de qualquer participante sempre e quando não se infrinjam os 

direitos humanos; o clima de escuta e atenção; que ninguém monopolize a 

palavra; e instigar à participação aqueles que não costumam participar. 

Contudo, a linguagem verbal é também importante, tal como nos atos 

comunicativos dialógicos. Se pudéssemos aqui acrescentar um vídeo 

poderíamos ver como, quando alguém está a intervir, todos os olhares são 

dirigidos a essa pessoa, a posição corporal, que denota uma escuta ativa e 

respeituosa bem como um sentimento compartilhado de aprendizagem 

contínua através das contribuições dos outros. (PULIDO e ZEPA, 2010, p. 

302 – tradução nossa).
14

 

  

Mello et al. (2006) indicam que os principais objetivos da atividade são: 

- O desenvolvimento de processos de transformação pessoal e do entorno próximo 

para superar situações de exclusão social, cultural e/ou educativa;  

- a promoção do encontro de diferentes pessoas, de diversas origens e descendências 

com obras da literatura clássica universal e nacional;  

- o estímulo ao acesso a diferentes conhecimentos e modos de vida como ampliação da 

solidariedade e da possibilidade de convívio entre as pessoas;  

- a explicitação da existência da inteligência cultural como capacidade de se aprender 

diferentes coisas ao longo de toda a vida; 

                                                      
14

 “Los y las participantes de la tertulia no buscan el consenso sobre una interpretación única del texto. Pero sí 

que consensuan cómo deben comunicarse en las tertulias. Por ejemplo, algunos de sus criterios clave son: el 

respeto por las aportaciones de cualquier persona siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos, el 

clima de escucha y atención, el que nadie monopolice la palabra y animar a aquellas personas que no suelen 

intervenir. Pero también el lenguaje no verbal es importante, tal y como se incluye en los actos comunicativos 

dialógicos.Si pudiéramos incluir un vídeo, podríamos ver como cuando alguien está interviniendo, todas las 

miradas van hacia esa persona, la posición corporal muestra una escucha activa y respetuosa, así como un 

sentimiento compartido de aprendizaje continuo a través de las aportaciones de los compañeros.” (PULIDO y 

ZEPA, 2010, p. 302). 
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- o auxílio na criação de sentido para a leitura como atividade cultural, de direito de 

todos/as. 

Tais objetivos inspiram a organização da atividade principal que orienta o estudo que 

aqui trago: tecer uma leitura compartilhada de uma obra clássica, com uma turma de 

educandos/as em Educação de Jovens e Adultos.  

A Tertúlia Literária nasceu como uma atividade educativa e não-formal na escola de 

pessoas adultas “La Verneda de San Marti” (Barcelona/Espanha), no ano de 1978. Tal escola 

surgiu em um contexto de pós-ditadura e como nos contam Flecha e Mello (2005), “pessoas 

do bairro invadiram um antigo prédio e ali fundaram a escola que, com educadoras e 

educadores progressistas, constitui-se num espaço de democracia deliberativa.” (FLECHA; 

MELLO, 2005, p. 29). Foi, portanto, num contexto de transição democrática na qual se lutava 

por um modelo mais democrático e alternativo de educação de pessoas adultas que a atividade 

foi criada e inspirada nas iniciativas educativas libertárias – inclusive da pedagogia de Paulo 

Freire – que cresciam rapidamente na Espanha. Segundo os autores: 

Na segunda metade dos anos 1990, quando o movimento de participantes de 

educação de pessoas adultas começou a se fazer ouvir nos espaços de 

decisão, evidenciando a mudança dialógica pela qual passava a sociedade, 

outras tantas escolas e instituições reivindicaram as tertúlias como parte de 

sua formação, tendo em vista seu princípio dialógico e transformador. Foi 

então que a atividade passou a ser denominada Tertúlia Literária Dialógica e 

ganhou grande difusão por parte dos/das participantes que dela integravam. 

(FLECHA; MELLO, 2005, p. 29). 

 

Portanto, a atividade foi criada com pessoas originárias de grupos que sofrem exclusão 

e preconceitos e, até hoje, mantém seu compromisso social, político e educacional. É uma 

atividade gratuita, aberta às diferentes pessoas, incluindo pessoas que estão retomando o 

processo de escolarização na Educação de Jovens e Adultos, como acontece no caso discutido 

nesta pesquisa. 

De acordo com Girotto (2011), a Tertúlia Literária Dialógica chegou ao Brasil através 

do Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE/UFSCar) a partir do pós-

doutorado de sua coordenadora junto à escola “La Verneda de San Marti”, nos anos de 2001 e 

2002. O primeiro lugar onde a atividade foi estabelecida foi na Universidade da Terceira 

Idade (UATI/São Carlos). A partir de então, o NIASE expandiu a realização de TLD para 

salas de EJA e centros comunitários. Em 2005 deu-se início às primeiras experiências da 

atividade com crianças e adolescentes. 
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Assim como apresentado na introdução da pesquisa, a Tertúlia Literária Dialógica é 

considerada uma atuação de êxito, ou seja, faz parte de um conjunto de práticas que estão a 

superar as principais desigualdades educativas e promovendo melhoras em diferentes áreas: 

As tertúlias literárias dialógicas foram selecionadas como uma das atuações 

de êxito no Projeto Integrado Europeu INCLUD-ED (2006-2011). Entre os 6 

subprojetos em desenvolvimento, o projeto número 2 denominado 

“European effective educational practices: How is education contributing to 

overcome or reproduce social exclusion?” identificou ações educativas de 

êxito que reduzem o fracasso escolar. Para tanto, se realizou uma extensa 

revisão bibliográfica de artigos científicos bem como 20 estudos de caso em 

6 países europeus. Foi deste modo que uma das atuações de êxito emergiu: 

as tertúlias literárias. (PULIDO y ZEPA, 2010, p. 300 – tradução nossa).
15

  

 

 Flecha e Garcia (2013) nos explicam as diferenças entre uma atuação de êxito e uma 

boa prática. A principal divergência é que a primeira alcança melhoras em uma grande 

diversidade de contextos, portanto, sua principal característica é a universalidade, ou seja, o 

poder de transferência a qualquer contexto. Já as boas práticas restringem-se a uma situação 

específica e isolada, não sendo transferível a outras situações. Portanto, os autores afirmam 

que enquanto as boas práticas têm melhorado um contexto específico ou uma realidade 

concreta, as atuações de êxito “têm se transferido para outras escolas, outras comunidades e a 

uma diversidade de âmbitos da educação social com resultados excelentes.” (FLECHA; 

GARCÍA, 2013, p. 142 – tradução nossa).
16

 

 Sendo transferíveis, as atuações de êxito demonstram bons resultados onde quer que 

sejam aplicadas. Isso indica que não se trata de uma prática exitosa isolada, digna de 

reconhecimento em dada situação específica, mas de ações exitosas que tornam possível a 

superação das desigualdades em qualquer contexto em que se desenvolvem.  

A Tertúlia Literária Dialógica, como uma atuação educativa de êxito, apresenta uma 

nova forma de conceber a leitura na Educação de Jovens e Adultos. É uma atividade de leitura 

que tem a ver com a subjetividade do/a leitor/a, ou seja, não somente com o que ele/a sabe 

(conteúdos) mas, principalmente com o que ele/a é (suas experiências, seu mundo de vida, seu 

contexto). Nesse sentido, a leitura não está atrelada somente à aquisição de conhecimentos – o 

                                                      
15

 “Las tertulias literarias dialógicas se han seleccionado como una de las actuaciones de éxito em el Proyecto 

Integrado europeo INCLUD-ED (2006-2011). Entre los 6 subproyectos que se llevan a cabo, el proyecto 2 

denominado ‘European effective educational practices: How is education contributing to overcome or reproduce 

social exclusion?’, ha identificado actuaciones educativas de éxito que disminuyen el fracaso escolar y cuáles lo 

aumentan. Para ello se realizó uma extensa revisión bibliográfica de artículos científicos así como 20 estudios de 

caso en 6 países europeos. Así es como una de las actuaciones de éxito que emergían fueron las tertulias 

literárias dialógicas.” (PULIDO; ZEPA, 2010, p. 300). 
16

 “se han transferido a otras escuelas, comunidades y a diversidad de ámbitos de la educación social con 

resultados excelentes (FLECHA; GARCÍA, 2013, p. 142). 
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que se faz importante, pois lendo sabe-se mais que antes, (in)forma-se mais; no entanto, 

permanece o/a mesmo/frente ao que lê, pois não (de)forma e não (trans)forma.  

Além disso, a Tertúlia Literária Dialógica se diferencia de outras atividades de leitura, 

pois segue uma lógica de funcionamento, assim como sintetiza Flecha: 

A tertúlia literária se reúne em sessão semanal de duas horas. Decide-se em 

conjunto o livro e a parte a ser comentada em cada próxima reunião. Todas 

as pessoas leem, refletem e conversam com familiares e amigos durante a 

semana. Cada um traz um fragmento escolhido para lê-lo em voz alta e 

explicar por que tal fragmento lhe foi significativo. O diálogo vai se 

construindo a partir destas contribuições. Os debates entre diferentes 

opiniões se solucionam somente através de argumentos. Se todo o grupo 

chega a um acordo, estabelece-se a interpretação como provisoriamente 

verdadeira. Se não se chega a um consenso, cada participante ou subgrupo 

mantém sua própria postura; não há ninguém que decida sobre a concepção 

correta ou incorreta em função de sua posição de poder. (FLECHA, 1997, p. 

17-18 – tradução nossa).
17

 

 

 A leitura também pode ser feita durante o próprio encontro, entre todos/as 

participantes, e assim a atividade é dividida em momento de leitura coletiva e momento de 

diálogo em torno da leitura realizada. O momento de compartilhar os destaques do texto é 

pautado pelo dispositivo de inscrições, que tem a função de possibilitar que todos/as possam 

falar, sem que ninguém monopolize o diálogo. Isso significa que o/ moderador/a da atividade 

deve estar atento/a e dar preferência para a fala àquelas pessoas que ainda não compartilharam 

seu destaque. Geralmente, a cada três pessoas inscritas abre-se o momento da fala; depois de 

fazerem seus destaques, há a oportunidade de outra pessoa, caso queira, fazer um comentário 

sobre os destaques realizados. Se ninguém quiser comentar, abrem-se novamente as 

inscrições, mais três pessoas se inscrevem e assim por diante. Cabe ressaltar que a dinâmica 

não é estática e rígida; sempre existe uma flexibilidade que pode e deve ser construída 

juntamente com os/as participantes. O que não é flexível, porém, é que o/a moderador/a 

garanta a participação igualitária de todo o grupo. 

 Destaco que no trabalho aqui desenvolvido tal dinâmica manteve-se no que diz 

respeito à organização do diálogo de modo que todos/as pudessem falar/compartilhar 

afetamentos sobre o que fora lido. Como moderadora, utilizei-me do dispositivo de inscrições 
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 “La tertulia literaria se reúne en sesión semanal de dos horas. Se decide conjuntamente el libro y la parte a 

comentar en cada próxima reunión. Todas las personas leen, reflexionan y conversan com familiares y amistades 

durante la semana. Cada un trae un fragmento elegido para leerlo en voz alta y explicar por qué le ha resultado 

especialmente significativo. El diálogo se va construyendo a partir de esas aportaciones. Los debates entre 

diferentes opiniones se resuelven sólo a través de argumentos. Si todo el grupo logra un acuerdo, se estabelece 

como la interpretación provisionalmente verdadera. Si no llega a un consenso, cada persona o subgrupo mantiene 

su propria postura; no hay nadie que dilucida la concepción cierta y la incorrecta en función de su posición de 

poder.” (FLECHA, 1997, p. 17-18). 
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apenas em um único encontro, no qual o capítulo lido fomentou muitas ideias e discussão; no 

mais, as formas como cada encontro se deu surgiam no próprio desenvolvimento da atividade 

e nas demandas dos/as participantes.
18

  

 Portanto, o papel do/a moderador/a na condução da atividade é imprescindível, seja 

para as inscrições, para possíveis intervenções quando necessárias e também para o registro 

da memória da atividade. O/a moderador/a pode contar com um apoio, principalmente para o 

registro escrito da atividade, que ao final do encontro é socializado. Essa memória resgata os 

destaques e comentários feitos sobre o trecho lido durante o encontro e é no momento da 

socialização desse registro que as pessoas podem ou não concordar com o que foi escrito, 

acrescentando ou retirando partes dessa memória. É importante dizer que o/a moderador/a 

caracteriza-se por ser uma pessoa a mais no grupo, responsável por organizar as falas, mas 

nunca a que detém o conhecimento ou que pode impor sua palavra. 

Outra característica fundamental que diferencia a Tertúlia Literária Dialógica de outras 

atividades de leitura é que se leem somente os clássicos da literatura universal. Calvino (1993) 

já sinalizava em sua obra de forma genial que “ler os clássicos é melhor do que não ler os 

clássicos.” (CALVINO, 1993, p. 16). O autor apresenta quatorze propostas de definição de 

clássico que nos ajudam a pensar nas razões para ler esse tipo de obra. Na TLD, um dos 

principais motivos da leitura dos clássicos é que essas obras refletem com qualidade e 

profundidade temas humanos (fome, tristeza, inveja, pobreza, amor, amizade, raiva etc.) que 

são universais, independentemente da cultura ou da época. Além disso, a escolha dos 

clássicos para a atividade se dá pela democratização ao acesso a esse tipo de obra bem como 

na desconstrução dos muros culturais colocados pelos discursos dominantes e excludentes de 

que os clássicos são reservados apenas para a “elite” que detém um longo saber acadêmico 

para ler tais obras “complexas”. 

Caro/a, aviso-lhe que debruçar-me-ei sobre esse assunto – os clássicos – daqui a dois 

capítulos. Se te faz muito curioso/a acerca disto, nada impede de pular para lá; não será 

prejudicado na sequência da leitura. Caso a ansiedade se amenize, continue comigo e 

acompanhe uma explanação sobre a base teórico-metodológica da TLD – o conceito de 

Aprendizagem Dialógica. Tal conceito é o que não nos deixa definir a Tertúlia Literária 

Dialógica como apenas mais uma atividade de leitura.  

 

 

                                                      
18

 As formas como cada encontro se desenvolveu será relatada com mais detalhes no quarto capítulo. 
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Aceito a teoria! 

 

 Ramón Flecha, tomando como base sua atuação na escola de pessoas adultas “La 

Verneda Sant Martí” e em conjunto com o Community of Research on Excellence for All 

(CREA) também em Barcelona, foi quem formulou o conceito de Aprendizagem Dialógica. 

Tal conceito enfatiza o papel das interações e do diálogo na construção de significados e é 

composto por sete princípios: diálogo igualitário, inteligência cultural, dimensão 

instrumental, transformação, criação de sentido, solidariedade e igualdade de diferenças. 

 Aubert, García e Racionero apontam para o chamado giro dialógico, fenômeno 

decorrente das mudanças na sociedade nas últimas décadas e que acaba por influir 

diretamente nas formas como as pessoas se relacionam nos mais diversos âmbitos. Os autores 

afirmam que: 

Nas últimas décadas têm sido produzidas mudanças importantes em relação 

a como as pessoas se relacionam umas com as outras, com as instituições e, 

inclusive, na forma como se gera conhecimento científico. A tendência 

dialógica de encontra tanto na sala de nossa casa e no centro de saúde, como 

nos âmbitos da política internacional ou na pesquisa científica. Esta 

tendência mostra que, cada vez mais, as pessoas querem que o que concerne 

a suas vidas seja resolvido através do diálogo, pois quando se rechaça a via 

dialógica, então a violência física ou simbólica se impõe. (AUBERT; 

GARCÍA; RACIONERO, 2009, p. 130 – tradução nossa).
19

 

 

 O giro dialógico, portanto, é produto da atual sociedade, ou seja, de um mundo que 

cada vez mais apresenta as mais diversas opções e no qual as pessoas necessitam comunicar-

se e dialogar para tomar decisões. Assim, a Aprendizagem Dialógica surge “ da análise de 

como o giro dialógico nas sociedades também está afetando a maneira como as pessoas 

aprendem, tornando mais necessário que nunca converter a dialogicidade da pessoa no centro 

dos processos de ensino e aprendizagem.” (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 2009, p. 

130-131 – tradução nossa).
20

 

 A Aprendizagem Dialógica é um conceito composto de estudos de diversos autores. 

Temos como uma das principais contribuições o diálogo como fenômeno humano de Paulo 
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 “En las últimas décadas se están produciendo cambios importantes en relación a cómo las personas nos 

relacionamos unas con otras, con las instituciones, e incluso en la forma cómo se genera conocimiento científico. 

La tendencia dialógica se encuentra tanto en el salón de nuestro domicilio y en el centro de salud, como en 

ámbitos de política internacional o en la investigación científica. Esta tendencia muestra que, cada vez más, las 

personas queremos que lo que concierne a nuestras vidas sea resuelto a través del diálogo y, cuando la vía 

dialógica se rechaza, entonces la violencia, física o simbólica, se impone.” (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 

2009, p. 130). 
20

 “del análisis de cómo el giro dialógico en las sociedades también está afectando a la manera en que las 

personas aprenden, haciendo más necesario que nunca convertir la dialogicidad de la persona en el centro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.” (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 2009, p. 130-131). 
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Freire (2005), entendendo a ação dialógica como processo básico para aprendizagem e a 

transformação da realidade. Temos também a teoria histórico-cultural e a linguagem como 

forma de interação social e constituição do ser humano de Lev Vygotsky (1998). Além disso, 

o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (distância entre o desenvolvimento real e o 

desenvolvimento potencial) torna-se relevante ao destacar o papel da interação de forma a 

contribuir nas aprendizagens. Outro autor que ajuda a delinear o conceito de Aprendizagem 

Dialógica é Jurgen Habermas (2012) e sua teoria da ação comunicativa, baseada na ideia de 

que o pensamento e a consciência de uma pessoa são frutos das interações sociais que ela 

estabelece com outras pessoas, ou seja, a subjetividade provém da intersubjetividade. Esses e 

outros estudos ajudam a compor o conceito de Aprendizagem Dialógica, baseada em uma 

concepção comunicativa, em que se entende que as pessoas aprendem a partir das interações 

com outras pessoas. 

 Valls (2003) nos conta que as investigações realizadas pelo CREA têm comprovado 

que as pessoas excluídas social, cultural e economicamente, possuem competências 

comunicativas básicas que podem se configurar em ponto de partida para processos 

formativos. A autora explica que há três tipos globais de competências intelectuais: 

acadêmicas, práticas e comunicativas. Dependendo do tipo de competência que se prioriza 

nos processos escolares, pode haver processos de exclusão (acadêmica), ou então uma 

transformação (comunicativa). Assim, a competência comunicativa, que tem como princípio a 

Aprendizagem Dialógica, busca superar os processos de exclusão e as barreiras impostas por 

sistemas que priorizam somente um tipo de habilidade, pois nela: 

Os significados são construídos a partir da comunicação entre todos os 

participantes que têm como objetivo compreenderem-se e planificar ações 

comuns. Produz-se um diálogo intersubjetivo que se desenvolve de forma 

democrática e horizontal e todas as pessoas têm as mesmas possibilidades de 

intervir e de atuar como meio de ação comum e de superação de 

desigualdades. O poder dá lugar aos argumentos e já não pertence ao status 

de nenhum dos participantes. (VALLS, 2003, p. 115-116 – tradução 

nossa).
21

 

 

A concepção de Aprendizagem Dialógica tem servido de base teórico-metodológica 

para alguns processos educativos que buscam nas práticas dialógicas transformar as relações e 

interações. Temos como principal exemplo a transformação de algumas instituições escolares 
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 “Los significados son construídos a partir de la comunicación entre todos los participantes que tienen como 

objetivo entenderse y planificar acciones comunes. Se produce un diálogo intersubjetivo que se desarrolla de 

forma democrática y horizontal y todas las personas tienen las mismas possibilidades de intervenir y de actuar, 

como medio de acción común y de superación de desigualdades. El poder pasa a los argumentos y no pertenece 

ya al estatus de cualquiera de las personas participantes.” (VALLS, 2003, p.  115-116). 
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em Comunidades de Aprendizagem, proposta de modelo educativo comunitário elaborado 

também pelo CREA frente às novas demandas da sociedade. As Comunidades de 

Aprendizagem dizem respeito a um projeto que tem como principal objetivo a ampliação da 

participação das pessoas na vida da escola, através de um conjunto de ações educativas de 

êxito que se articulam de maneira dialógica a fim de garantir uma máxima aprendizagem para 

todos/as alunos/as.  

De acordo com Mello, Braga e Gabassa “uma comunidade de aprendizagem se pauta 

na concepção de participação mediada pela aprendizagem dialógica, considerando-se as 

capacidades reflexivas e comunicativas que todas as pessoas possuem para atuarem 

plenamente em seus contextos.” (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 79). Dentre as 

ações educativas de êxito desenvolvidas em tais Comunidades de Aprendizagem encontram-

se as Tertúlias Literárias Dialógicas. 

 Portanto, tal atividade de leitura é baseada nos sete princípios que fundamentam a 

Aprendizagem Dialógica. Esses princípios são organizados teoricamente de forma separada, 

mas cabe ressaltar que na prática se dão como unidade. Vejamos: 

 

 Diálogo igualitário  

De acordo com Flecha (1997), o princípio do diálogo igualitário é embasado 

principalmente em outras duas formulações: a teoria da Ação Comunicativa elaborada por 

Jürguen Habermas e o conceito de Dialogicidade de Paulo Freire.  

A teoria da Ação Comunicativa de Habermas traz contribuições para se pensar nas 

relações humanas com base no diálogo e consenso. De acordo com Flecha (1997), nessa ação 

há uma interação de pelo menos dois sujeitos capazes de linguagem e ação que se envolvem 

em uma relação interpessoal com meios verbais ou não verbais. O conceito central dessa ação 

é a interpretação referida à negociação de situações suscetíveis de consenso. A linguagem 

ocupa um lugar fundamental como meio de entendimento. 

A racionalidade inerente a essa prática revela-se no fato de que um comum 

acordo que se pretende alcançar por via comunicativa precisa, ao fim e ao 

cabo, sustentar-se sobre razões. E a racionalidade dos que participam dessa 

prática comunicativa pode ser mensurada segundo sua maior ou menor 

capacidade de fundamentar suas exteriorizações sob circunstâncias 

apropriadas. (HABERMAS, 2012, p. 47 - grifos do autor). 

 

Assim, cada pessoa faz suas próprias contribuições ao diálogo, de forma horizontal. 

Para todos os sujeitos envolvidos nesse diálogo a tarefa de interpretação consiste em incluir, 

em si mesma, a interpretação que o outro faz diante da problemática. Essa condição não 
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significa, no entanto, que as interpretações sempre são estáveis, fazendo com que os 

consensos se tornem provisórios e passíveis de revisão, necessitando assim constante 

comunicação entre os sujeitos.  

O diálogo para Paulo Freire (2005) é compreendido como um fenômeno humano que se 

realiza com a palavra verdadeira, constituída por duas dimensões: ação e reflexão. Para que a 

palavra verdadeira tenha no horizonte transformar o mundo, essas duas dimensões devem 

estar em profunda interação de forma solidária. O autor alerta que o sacrifício de uma das 

dimensões implica imediatamente na outra. Quando a palavra assume apenas a dimensão da 

reflexão ela se torna puro verbalismo, o “blábláblá”, na qual não há um verdadeiro 

compromisso com a transformação. Quando tomada apenas pela ação, a palavra se torna 

ativismo, o fazer pelo fazer sem a necessária reflexão, o que impossibilita o diálogo.  

Freire assim define: “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, 

para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 2005, p. 71). É, 

portanto, dizendo a palavra, pronunciando o mundo, que as pessoas se transformam e ganham 

significação como seres humanos. 

Baseado nos conceitos de Ação Comunicativa e Dialogicidade, o princípio do diálogo 

igualitário “implica tomada de posição no mundo recusando os lugares de privilégio, bem 

como a valorização das falas com base nos lugares ocupados pelos sujeitos que as 

pronunciam.” (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 48).  

Dessa forma, é através do diálogo igualitário que se rompem as relações hierárquicas e 

autoritárias. Cada opinião, saber ou ideia é considerada em função da validez dos argumentos 

que substitui, progressivamente, a imposição de argumentos baseados no poder.  

 

  Inteligência cultural 

O princípio de inteligência cultural surgiu da motivação de superar concepções “que 

serviram para gerar expectativas desiguais de possibilidade de aprendizagem e que 

materializaram práticas educacionais segregadoras e agravadoras de desigualdades sociais.” 

(MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 49). Assim, tal princípio defende que todos/as têm 

inteligência e esta está reportada ao seu contexto cultural. Dessa forma, cada sujeito se forma 

na relação com todas as outras pessoas que interage ao longo de sua vida.  

Com esse princípio, abandona-se o ideário de que apenas os grupos privilegiados que 

valoram o conhecimento considerado como “legítimo” possuem inteligência. Refuta-se 

também a lógica de que quem tem maior grau de escolaridade é mais inteligente:  
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O princípio de inteligência cultural pressupõe e reconhece a inteligência 

como processo intersubjetivo, originária das experiências de vida dos 

sujeitos, nos seus contextos imediatos e sempre localizados em grupos e 

culturas. Além destes elementos, um fator fundamental constitutivo do 

princípio da inteligência cultural é que, ao ser relacional, traz como 

implicação central o fato de estar em constante atualização: sempre é uma 

condição em que se está e que se modifica a partir das interações com o meio 

social; é um estar sendo. (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 52).  

 

Além disso, o conceito de inteligência cultural esclarece que, independentemente da 

idade, todas as pessoas têm capacidades de linguagem e de ação que podem ser desenvolvidas 

através de suas interações. Citando Freire, Flecha (1997) afirma que as capacidades cognitivas 

são sempre diferentes, mas nunca inferiores.  

De acordo com Aubert, García e Racionero a inteligência cultural é formada pela 

inteligência acadêmica, pela inteligência prática e pela inteligência comunicativa, outorgando 

a esta última uma especial relevância: 

Na vida cotidiana tendemos a resolver uma grande quantidade de problemas 

por meio de nossas habilidades comunicativas, em vez de o fazer 

individualmente com nossa inteligência acadêmica ou prática. No entanto, 

essas habilidades universais frequentemente não estão suficientemente 

reconhecidas no contexto escolar, tornando invisíveis muitas pessoas, por 

exemplo, da comunidade, que podem ser recursos-chave para a 

aprendizagem de todo alunado. (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 2009, 

p. 132-133 – tradução nossa).
22

 

 

Esse princípio, portanto, entende que todos possuem inteligência e esta está reportada ao 

seu contexto cultural e que podem ser transferidos a outros contextos em determinadas 

condições. 

 

  Transformação 

A Aprendizagem Dialógica transforma as relações entre as pessoas e seu entorno. 

Transformação que não ocorre do dia para a noite, mas construída coletivamente e mediada 

pelo diálogo. Assim, o princípio de transformação demonstra modificações profundas nas 

relações familiares, pessoais e profissionais que muitas vezes podem estar no âmbito do dia-a-

dia e no nível do “micro”, mas que refutam teorias que valorizam apenas a transformação em 
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 “En la vida cotidiana tendemos a resolver gran cantidad de problemas por medio de nuestras habilidades 

comunicativas, en lugar de hacerlo individualmente con nuestra inteligencia académica o práctica. Sin embargo, 

esas habilidades universales a menudo no están suficientemente reconocidas en el contexto escolar, 

invisibilizando a muchas personas, por ejemplo de la comunidad, que pueden ser recursos clave para el 

aprendizaje de todo el alumnado.” (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 2009, p. 132-133). 



39 

 

que se muda o todo. É preciso constatar que a relação entre as pessoas também gera sociedade 

e educação e, portanto, pode também transformá-las. 

Mello, Braga e Gabassa retomam o conceito de Ação Comunicativa de Habermas para 

explicar no que consiste tal transformação:  

Ao compartilhar diferentes pontos de vista e maneiras de analisar e resolver 

as situações, por meio do diálogo guiado pela validade dos argumentos, 

necessariamente se estabelece um processo de mudança com duas 

orientações comunicáveis: uma transformação interna, em cada participante, 

e a transformação externa, buscada em benefício de todos. (MELLO; 

BRAGA; GABASSA, 2012, p. 59). 

 

 A Aprendizagem Dialógica orienta-se na transformação do contexto sociocultural e, 

como resultado, os níveis de aprendizagem também se transformam. Por isso mesmo, a 

aprendizagem dialógica está relacionada às atuações educativas de êxito. 

 

  Dimensão instrumental 

No princípio da dimensão instrumental na Aprendizagem Dialógica rechaça-se 

concepções que fazem oposição entre o diálogo e o instrumental. Pelo contrário, a 

Aprendizagem Dialógica intensifica e aprofunda a aprendizagem instrumental, entendendo 

que todas as pessoas têm o direito de aprender os conteúdos socialmente estabelecidos.  

A concepção dialógica da aprendizagem sustenta que as crianças não só têm 

direito de adquirir os conhecimentos e aprendizagens que lhes permitam sair 

de sua exclusão social (Apple y Beane, 1997), mas também, que têm 

capacidades para fazê-lo, motivação e interesse. (AUBERT; GARCÍA; 

RACIONERO, 2009, p. 135 – tradução nossa).
23

 

 

 Esse princípio também diverge de perspectivas que estabelecem que a aprendizagem 

depende de estruturas cognitivas que as pessoas já possuem previamente para a aquisição de 

novos conhecimentos. Com a justificativa de que determinadas pessoas não possuem 

condições de aprendizagem, tais perspectivas limitam e reduzem o direito de acesso aos 

diversos conhecimentos. É o mesmo que dizer que negros/as, adultos/as pouco escolarizados, 

pobres, e demais pessoas marginalizadas não têm condições e capacidades de aprender, 

refletindo, assim, em práticas educativas excludentes. 

 

  Criação de sentido 

                                                      
23

 “La concepción dialógica del aprendizaje, sostiene que los niños no sólo tienen derecho a adquirir aquellos 

conocimientos y aprendizajes que les permitan salir de su exclusión social (Apple y Beane, 1997), sino que 

tienen capacidades para hacerlo, motivación e interés.” (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 2009, p. 135). 
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No princípio de criação de sentido “aposta-se na possibilidade de enfrentar o desafio de 

recriar o sentido para a nossa existência no contexto atual” (MELLO; BRAGA; GABASSA, 

2012, p. 68), ou seja, implica que o sujeito se veja como protagonista de sua própria 

existência e que o diálogo se faça em uma relação horizontal. 

Na Aprendizagem Dialógica, a criação de sentido não se refere apenas ao sentido que 

damos às aprendizagens mas, principalmente, ao modo como os significados são criados em 

relação e interação com outras pessoas e, portanto, o sentido é intersubjetivo também. Aubert, 

García e Racionero (2009) afirmam que “as interações também afetam diretamente no 

reencantamento e criação de sentido.” (AUBERT; GARCÍA; RACIONERO, 2009, p. 136 – 

tradução nossa).
24

  

 Flecha (1997) destaca que todo mundo pode sonhar e sentir, dando sentido a sua própria 

existência. A manifestação de cada um é diferente do restante e, portanto, irrecuperável se não 

se leva em conta. Dessa forma, o diálogo igualitário se faz fundamental para que as pessoas se 

manifestem e compartilhem, fazendo ressurgir um sentido que oriente novas mudanças sociais 

para uma vida melhor. Assim, na TLD o sentido de compartilhar palavras provocadas pela 

leitura com o restante do grupo ajuda a recriar continuamente o sentido global de suas vidas. 

 

  Solidariedade 

Se a Aprendizagem Dialógica pressupõe o diálogo de forma horizontal e a superação 

dos diferentes tipos de segregação e exclusão, a solidariedade é imprescindível nas relações, 

uma vez que ela: 

[...] é o elo que mantém os sujeitos conectados num pertencimento ao 

mesmo mundo social. A ação comunicativa e o diálogo dependem dessa 

solidariedade social para se estabelecer e, ao mesmo tempo, a engendram. 

Não é possível dialogar e buscar consensos, ou objetivos comuns a alcançar, 

se me considero único no mundo, ou se a situação dos sujeitos ao meu redor 

não me atinge. Se não me solidarizo com os outros do meu coletivo, não me 

é possível o diálogo. (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 71). 

 

 Cabe ressaltar que há diferença entre a solidariedade na busca de transformação e de 

construção de sentido e a “solidariedade” em que as pessoas atuam para autopromoção da 

imagem. Paulo Freire nos explica que a verdadeira solidariedade implica lutar com os 

oprimidos para a transformação da realidade. Essa solidariedade verdadeira não se dá na 

dimensão assistencialista, mantendo assim a mesma posição de dependência, mas assumir 

uma atitude e preocupar-se efetivamente com a ação para a mudança de determinada situação. 

                                                      
24

 “las interaciones también afectan directamente en el reencanto y creación de sentido.” (AUBERT; GARCÍA; 

RACIONERO, 2009, p. 136). 
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“Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concretamente fazer 

para que esta afirmação se objetive, é uma farsa.” (FREIRE, 2005, p. 40). 

 

  Igualdade de diferenças 

Por fim, não menos importante, o princípio da igualdade de diferenças na 

Aprendizagem Dialógica afirma que a verdadeira igualdade inclui o mesmo direito de 

qualquer pessoa viver de forma diferente. Nesse sentido Elboj et al. (2003) argumentam: 

A igualdade é um objetivo mais global que a diversidade, ou a diferença. A 

igualdade inclui o direito de cada pessoa escolher ser diferente e se educar na 

própria diferença. Quando a diferença não considera a necessidade de 

igualdade, consciente ou inconscientemente, está mais a favor de seus efeitos 

exclusores que dos igualitários. Quando em nome da igualdade não se tem 

em conta a diferença, impõe-se um modelo homogêneo de cultura que 

produz exclusão e desigualdade [...] Diferenças que sirvam para promover, 

não apenas a manutenção, mas também o desenvolvimento das próprias 

culturas e identidades. Igualdade para desenvolver todas as culturas e 

identidades e assim conseguir a mudança da atual realidade cultural e social. 

(ELBOJ et al. 2003, p. 125 apud. MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 

77). 

 

 A defesa em torno da diversidade como fonte de riqueza humana não deve se opor à 

dimensão instrumental. Como já dito, existem práticas e concepções em “prol” da diferença, 

que acabam por gerar mais desigualdade social, ao entender que os conteúdos devem ser 

diferenciados e até reduzidos para determinadas pessoas. De forma contrária, a igualdade de 

diferenças prevê o direito de qualquer pessoa viver de forma diferente, sem homogeneização 

cultural ou formatação de um percurso, mas prevalecendo a igualdade na garantia de direitos. 

 Assim sendo, o princípio da igualdade de diferenças reconhece que as desigualdades 

precisam ser reconhecidas como tal e não ocultadas de diferenças naturais ou justificadas 

como cultura. Franzi et al. argumentam que “se tratarmos todas as pessoas como iguais, 

homogeneizamos as necessidades. Paralelamente, se temos apenas o foco na diferença, 

reforçamos as desigualdades e as necessidades são dimensionadas individualmente.” 

(FRANZI et al., 2009, p. 172). 

Portanto, na Tertúlia Literária Dialógica as compreensões em torno da leitura de uma 

obra clássica são compartilhadas por meio de um diálogo igualitário, no qual, cada 

participante, por meio de sua inteligência cultural, comenta sobre o livro lido, de modo que 

todos/as alcancem aprendizagens na dimensão instrumental. Para que isso ocorra, a relação 

deve ser horizontal, incitada pela solidariedade dos/as participantes, que reconhecem na 
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igualdade de diferenças o direito de cada um/a de viver de forma diferente, criando, dessa 

forma, sentido para uma possível transformação em todos os níveis de relação dessas pessoas. 

É possível afirmar que só é Tertúlia Literária Dialógica se a atividade é inspirada pelos 

sete princípios anteriormente citados. Do contrário, o que existe nas escolas e em outros 

espaços são outras práticas de leitura, que são válidas e importantes em determinados 

contextos. No entanto, diante da perspectiva de leitura que se assume nessa pesquisa, a TLD e 

a Aprendizagem Dialógica se apresentam como espaço-momento-possibilidade para o 

desenvolvimento da leitura como experiência de formação ancorada nos clássicos da 

literatura.  

 

 

O dia de sábado 

 

 “A ideia saiu finalmente do cérebro”
25

 e foi em um dia de sábado. A minha ideia, não 

me lembro exatamente do dia, mas surgiu da leitura de O mestre ignorante: cinco lições sobre 

a emancipação intelectual, de Jacques Rancière (2004). 

 A ideia de Bentinho era arriscada: comprou uma substância que lhe tiraria a vida. A 

minha não carrega o peso da morte, mas também é arriscada. Minha ideia, caro/a leitor/a, é 

aprofundar-me em um dos princípios anteriormente citado – inteligência cultural – e arriscar-

me num estudo comparativo entre esse princípio contemporâneo e o da noção de igualdade de 

inteligências proposta por Jacotot, pedagogo francês no início do século XIX.  

Rancière (2004), no prefácio à segunda edição brasileira da obra O mestre ignorante: 

cinco lições sobre a emancipação intelectual, afirma que o tema é mais atual do que nunca. 

Além disso, ao ser questionado sobre a atualidade da obra em pauta em uma entrevista 

realizada no ano de 2003 assim responde: “Sua atualidade é lembrar que a hora é sempre essa, 

que a hora da emancipação é agora, que sempre há a possibilidade de afirmar uma razão que 

não é a razão dominante, uma lógica de pensamento que não é a lógica da desigualdade.” 

(VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003, p. 16). 

Para o entendimento de uma visão jacotista de inteligência é preciso, primeiramente, 

ressaltar o alerta que o pedagogo francês faz sobre a desigualdade. De acordo com Rancière 

(2004), Jacotot rechaçava os processos educativos que assumiam a igualdade como ponto de 

chegada e não como ponto de partida, ou seja, criticava a lógica escolar que estava mais 

preocupada em “reduzir” as desigualdades do que verificar as igualdades. Na mesma 
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entrevista citada, Rancière (apud VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003) afirma que 

“normalmente, a relação pedagógica parte da hipótese da desigualdade, mesmo que seja para 

‘chegar’ à igualdade. Ora, a relação emancipadora exige que a igualdade seja tomada como 

ponto de partida. Ela exige que se parta, não do que o “ignorante” desconhece, mas do que 

sabe.” (RANCIÈRE, apud VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003, p. 191). 

Tendo em vista que normalmente a relação pedagógica parte da desigualdade em um 

discurso de busca pela igualdade, o “mito pedagógico” acaba por dividir a inteligência em 

duas: a inferior e a superior: 

A primeira registra as percepções ao acaso, retém, interpreta e repete 

empiricamente, no estreito círculo dos hábitos e das necessidades. É a 

inteligência da criancinha e do homem do povo. A segunda conhece as 

coisas por suas razões, procede por método, do simples ao complexo, da 

parte ao todo. É ela que permite ao mestre transmitir seus conhecimentos, 

adaptando-os às capacidades intelectuais do aluno, e verificar se o aluno 

entendeu o que acabou de aprender. Tal é o princípio da explicação. Tal será, 

a partir daí, para Jacotot, o princípio do embrutecimento. (RANCIÈRE, 

2004, p. 24). 

 

 Ao subordinar uma inteligência (senso-comum) à outra (ciência), o embrutecimento 

suscita a lógica da hierarquização das inteligências. É contra essa lógica de hierarquização 

que Jacotot defende sua hipótese central de igualdade de inteligências, na qual não há uma 

divisão entre uma inteligência inferior e outra superior, visto que todas as ações humanas são 

frutos de uma mesma operação de inteligência. Nessa perspectiva, a mesma inteligência 

aplicada em determinada ação pode ser operada em outra; assim, não há dois tipos de 

inteligências; o que há, de fato, são manifestações desiguais de inteligência: 

Eis tudo o que está em Calipso: a potência da inteligência, que está presente 

em toda manifestação humana. A mesma inteligência faz os nomes e os 

signos matemáticos. A mesma inteligência faz os signos e os raciocínios. 

Não há dois tipos de espíritos. Há desigualdade nas manifestações da 

inteligência, segundo a energia mais ou menos grande que a vontade 

comunica à inteligência para descobrir e combinar relações novas, mas não 

há hierarquia de capacidade intelectual. É a tomada de consciência dessa 

igualdade de natureza que se chama emancipação, e que abre o caminho para 

toda aventura no país do saber. Pois se trata de ousar se aventurar, e não de 

aprender bem, ou mais ou menos rápido. (RANCIÈRE, 2004, p. 49). 

 

De acordo com o autor, os excluídos (cultural, econômica e/ou socialmente) 

geralmente se subscrevem, eles próprios, a sentença de sua exclusão e admitem suas 

inteligências como sendo inferiores às outras. Diante disso, para que homens e mulheres 

assumam a ideia de igualdade de inteligências e reconheçam a dimensão de sua capacidade 

intelectual e decidam quanto a seu uso, o círculo de emancipação intelectual deve ser 
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começado. O ignorante, diz Jacotot, “conhece seu ofício, seus instrumentos e uso; ele seria 

capaz, se necessário, de aperfeiçoá-los. Ele deve começar a refletir sobre essas capacidades e 

sobre a maneira como as adquiriu.” (RANCIÈRE, 2004, p. 61). 

Logo, a emancipação intelectual refere-se ao reconhecimento de que a inteligência está 

em todas as ações do espírito humano. Tais homens e mulheres compreenderiam que não se 

nasce com maior ou menor inteligência; o que difere, para Jacotot, é a necessidade na 

aplicação das operações de inteligência em determinada ação: 

É inútil discutir se sua inteligência “menor” é um efeito da natureza ou da 

sociedade: eles desenvolvem a inteligência que suas necessidades e 

circunstâncias exigem. Ali onde a necessidade cessa, a inteligência repousa, 

a menos que uma vontade mais forte se faça ouvir e diga: continua; vê o que 

fizeste e o que podes fazer se aplicares a mesma inteligência que já 

empregaste, investindo em toda coisa a mesma atenção, não te deixando 

distrair em teu caminho. (RANCIÈRE, 2004, p. 79). 

 

 A defesa de que todas as pessoas possuem inteligência e que essa mesma capacidade 

intelectual pode ser aplicada em outros contextos é também hipótese central da compreensão 

de inteligência cultural na Aprendizagem Dialógica.  

 A inteligência cultural é um conceito que surge diante da pluralidade de dimensões das 

interações humanas. Autores/as estudiosos/as desse princípio afirmam que a inteligência 

acadêmica e a prática não são suficientes no marco da racionalidade comunicativa em que a 

sociedade atual se encontra. Diante disso, propõe-se o conceito de inteligência cultural que, 

em uma base interativa com as inteligências acadêmicas e práticas, potencializam as 

aprendizagens.  

Essa diferenciação de inteligências acadêmicas, práticas e interativas que os estudos da 

Aprendizagem Dialógica faz não significa, no entanto, uma hierarquização das inteligências; 

não se trata de opor saberes do povo aos saberes do professor/a universitário/a, por exemplo. 

A inteligência cultural engloba todos os saberes funcionais em seu contexto de 

desenvolvimento e manifestação, de forma a alcançar acordos e consensos cognitivos, éticos, 

estéticos e afetivos.  

Assim, para Flecha (1997) “uns fazem muito bem os exames sobre mecânica, outros 

sabem consertar o carro quando ele para na rodovia. Pode-se realizar o trânsito de um a outro 

âmbito (da aula à rodovia ou vice-versa) sempre que se deem algumas condições.” (FLECHA, 

1997, p. 21 – tradução nossa).
26
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 “unos hacemos bien exámenes de mecânica, otros saben arreglar el coche cuando se para en la carretera. Puede 

realizarse el trânsito de uno a otro ámbito (del aula a la carretera o vice-versa) siempre que se den algunas 

condiciones.” (FLECHA, 1997, p. 21). 
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É possível perceber, portanto, que a visão dialógica e a visão jacotista de inteligência 

convergem. Em primeiro lugar, ambos os entendimentos de inteligência refutam qualquer tipo 

de hierarquização das inteligências. Tanto na visão jacostista quanto na Aprendizagem 

Dialógica todas as ações humanas são frutos da mesma operação de inteligência. Assim, 

Rancière (2004) afirma que a preocupação não está em saber “quem construiu Tebas e suas 

sete portas, para reivindicar o lugar de construtores e de produtores na ordem social. Trata-se, 

ao contrário, de reconhecer que não há duas inteligências, que toda obra da arte humana é a 

realização das mesmas virtualidades intelectuais.”  

No mesmo sentido, para Flecha (1997) todas as pessoas possuem inteligência cultural; 

a desigualdade se dá nas diversas contingências de situação em que a inteligência se 

desenvolve. Para o autor, o importante é que as pessoas se convençam de que a inteligência 

que aplicam em determinada atividade pode ser feita em outra situação, se tiverem a 

oportunidade de demonstrá-la. 

Assim, as perspectivas de inteligência aqui estudadas implicam na mesma questão: 

que se reconheça que não há inteligências inferiores e superiores, mas apenas diferentes 

necessidades para que a inteligência se desenvolva. Na visão jacotista, para esse 

reconhecimento é fundamental a emancipação intelectual para que as pessoas se convençam 

de que podem aplicar a mesma operação intelectual em outros âmbitos. Da mesma forma, 

para a compreensão da Aprendizagem Dialógica, ainda que as inteligências se diferenciem 

(acadêmica, prática, interativa), são frutos de uma mesma operação humana. Além disso, se 

todas as pessoas são capazes de linguagem, em condições de diálogo igualitário, podem 

desenvolver suas inteligências nos mais diversos contextos. 

A inteligência cultural tem, dentre outras referências, as obras de Paulo Freire na 

construção de sua concepção. Na entrevista já mencionada, Rancière aborda as semelhanças e 

as diferenças entre concepções de Jacotot e Freire, pensando na atualidade da obra O mestre 

ignorante. Assim sendo, se procuro a atualidade da compreensão de igualdade de 

inteligências no conceito de inteligência cultural, saber como o autor da obra compreende a 

relação das ideias de Jacotot e Freire parece ser uma tarefa indispensável. 

A questão que a entrevistadora faz a Rancière é objetiva: de que forma seria possível 

relacionar Paulo Freire a Joseph Jacotot? A primeira referência que o entrevistado faz de uma 

aproximação entre os dois autores está na “oposição entre uma concepção de educação 

destinada a ordenar uma sociedade e um pensamento de emancipação que vem interromper 

essa harmonia suposta entre a ordem progressiva do saber e a ordem de uma sociedade 
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racional progressiva.” (RANCIÈRE apud VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003, p. 

198). 

A segunda referência entre ambos, de acordo com o entrevistado, diz respeito à 

emancipação intelectual e à emancipação social. Rancière afirma que a emancipação proposta 

por Jacotot dá-se em nível individual uma vez que a igualdade não se institucionaliza, ou seja, 

trata-se de uma decisão puramente individual. Para ele, a emancipação não se trata de relações 

de poder a poder, de coletivo a coletivo. Isso, de acordo com o autor, difere da perspectiva de 

emancipação social defendida por Paulo Freire, já que se trata de uma conscientização 

coletiva. 

Isso posto, se a emancipação intelectual não tem visada social, a 

emancipação social sempre funcionou, quanto a ela, a partir da emancipação 

intelectual [...] Há, pois, uma distância entre as intenções da emancipação 

intelectual jacotista e movimentos como o de Paulo Freire. Mas há algo em 

comum, no processo de emancipação intelectual, como vetor de movimentos 

de emancipação política que rompem com uma lógica social, uma lógica de 

instituição. (RANCIÈRE apud VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 

2003, p. 199). 

 

Por fim, o autor estabelece que a diferença entre a concepção jacotista e a freireana 

está no fato de que a educação nesta última “supõe algo como um método, como um conjunto 

de meios para instruir os pobres, como pobres [...]” (RANCIÈRE apud VERMEREN; 

CORNU; BENVENUTO, 2003, p. 199) e que em Jacotot há uma recusa de qualquer 

institucionalização de um método. 

 Alguns séculos separam Jacotot e Flecha e ainda assim o tom de alerta de ambos 

estudiosos confluem na mesma direção: a crença do povo na sua inferioridade em diversos 

âmbitos da vida. Homens e mulheres, social, cultural e economicamente excluídos/as 

acreditam na existência de uma inteligência superior e outra inferior, na qual a sua encontra-se 

no patamar mais baixo. De acordo com Flecha (1997), apesar das muitas demonstrações da 

arbitrariedade da valorização de uma inteligência em detrimento de outra, a hierarquização 

das “capacidades intelectuais” ainda está impregnada nos processos educativos.  

Ainda de acordo com o autor, ao estudar as atividades de Tertúlia Literária Dialógica, 

constatou o mesmo que as pessoas se inibem em espaços mais acadêmicos e se veem como 

incapazes de dialogar sobre o livro lido. No mesmo sentido, em entrevista Rancière (apud 

VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003, p. 193) afirma: 

“Eu não posso” significa que emprego minha inteligência em me provar que 

eu não posso. Com isso, eu a emprego em me provar que os outros não 

podem, e assim por diante. A transferência da vontade consiste nisso, e é 

importante que exista um dispositivo material – eventualmente representado 
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pelo livro que é estendido ao aluno – para encarnar essa transferência da 

vontade. (RANCIÈRE, apud VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 

2003, p. 193). 

 

 Como visto anteriormente, acerca da vontade Jacotot afirma que a pessoa deve se 

encorajar para ver o que fez e o que pode fazer se aplicar a mesma inteligência que já 

empregou, investindo em toda a coisa a mesma atenção. Se para Jacotot o livro pode ser o 

dispositivo material que encarna a transferência da vontade, a Tertúlia Literária Dialógica 

apresenta as “condições” – espaços, momentos, pessoas, material... – para esse movimento. 

Isso porque a TLD se configura como uma atividade de leitura cujos/as participantes 

podem compartilhar experiências, interpretações e visões de mundo a partir do que foi lido, 

não ficando meramente restritos ao desvelamento das interpretações ditas corretas. A 

possibilidade de relação do texto com o mundo da vida “borra” as imposições acerca do que é 

certo na interpretação de um livro e, consequentemente, rompe com estatutos de poder no 

qual uma única figura detém o poder sobre o que se lê.  

E a empreitada do pedagogo francês, iniciada em 1818 com a assunção do posto de 

professor nos Países Baixos, deu-se justamente em torno de um livro: Telêmaco. Tal livro, 

com edição bilíngue, representava o elo entre alunos/as que ignoravam o francês, e Jacotot 

que tampouco sabia o holandês. Foi, então, percebendo que seus alunos/as, abandonados/as a 

si mesmos/as, se saíram tão bem na tarefa de escrever em francês sobre o que haviam lido, 

que a revolução no pensamento de Jacotot começou.  

 Até então, acreditava que era tarefa do professor transmitir seus conhecimentos aos/às 

alunos/as – ignorantes – de modo que chegassem a sua própria ciência. Após a experiência 

com Telêmaco, passa a defender a emancipação intelectual para o reconhecimento da 

igualdade de inteligência. Nesse sentido, Rancière (2004) afirma que o livro é a própria 

igualdade das inteligências. “O livro sela a nova relação entre dois ignorantes que a partir daí 

se reconhecem como inteligências. E essa nova relação transforma a relação embrutecedora 

[...]” (RANCIÈRE, 2004, p. 63). 

Portanto, leitor/a que ainda me acompanha, desenvolver a Tertúlia Literária Dialógica 

é também se posicionar contra qualquer tipo de exclusão, sendo possível observar nos 

princípios dialógicos norteadores desta atividade, entre eles, a inteligência cultural. Isso 

porque tal princípio possibilita que homens e mulheres verifiquem que há inteligência em 

todas as ações humanas, diferenciadas pelo contexto de surgimento, mas de forma nenhuma 

hierarquizantes.  
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Porém, para que verifiquem que a inteligência está reportada ao contexto cultural, é 

preciso o incentivo a práticas educativas que possibilitem um diálogo igualitário. Não adianta 

defendermos que a inteligência está em todas as ações humanas e que pode ser transferida a 

outros contextos se não há espaços para que isso se manifeste; torna-se uma contradição 

pedagógica e política, inócua, talvez. 

Por tudo o que foi explanado, amigo/a, é que escolho a Tertúlia Literária Dialógica.  

Mas, houve momentos em que essa escolha não pareceu a certa, e explico-lhe o porquê 

logo na sequência. 

 

 

Você tem medo? 

 

 No capítulo “Você tem medo?” em Dom Casmurro, Capitu fita seus olhos de ressaca 

em Bentinho e lhe pergunta se ele tem medo. Sem entender, Bentinho devolve a pergunta: 

“Medo de quê?”
27

 e Capitu assim responde: “Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de 

andar, de trabalhar...”
28

 Sua resposta parece deixar Bentinho mais confuso, pois se tratava de 

uma pergunta “vaga e solta”.  

 Trago esse título para nomear o presente item pois, se questionar-me se em algum 

momento ao longo do desenvolvimento desta pesquisa eu tive medo, responderei de forma 

afirmativa. Assim como a pergunta de Capitu, tal questão pode parecer vaga e solta dentro do 

contexto de uma dissertação; porém, não posso encerrar esse capítulo sem antes compartilhar 

uma das minhas maiores angústias durante esse percurso e que me causou medo: a dúvida em 

relação à Tertúlia Literária Dialógica. E essa dúvida encontrava-se em dois níveis. Explicarei 

melhor. 

A dúvida acometeu-me quando li, pela primeira vez, Jorge Larrosa. A leitura de 

Pedagogia profana e Linguagem e educação depois de Babel fomentou o movimento de 

repensar sobre o que, afinal, se tratava a Tertúlia Literária Dialógica. Será que a TLD não 

acabaria por se transformar em uma prática de leitura direcionada/tutelada e contraditória à 

experiência de leitura como formação? Será que ao propor a TLD, não estaria estabelecendo 

um modo de leitura, selecionando o livro e determinando a relação legítima com o texto? 

 Essas questões encontravam consonância no receio de que, ao apresentar a Tertúlia 

Literária Dialógica, estaria somente saindo de uma forma de leitura em direção à outra 

                                                      
27

 ASSIS, 2006, p. 71. 
28

 Ibidem. 
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determinação nas formas de ler. Ou seja, “escaparia” de um modelo de leitura como 

interpretação de textos, para “cair” em outra maneira de ler. Assim sendo, em essência, pouco 

mudaria; apenas uma “substituição” nas formas que se estabelecem em torno da leitura. Esse é 

o primeiro nível de “recusa” desta atividade. 

 O outro nível se deu na leitura do trecho seguinte: 

Sabemos desde Platão que é constitutivo à Pedagogia um olhar desde cima. 

E, para que esse olhar seja possível, tem de fabricar retórica e 

ontologicamente um abaixo: a infância, o povo, os estudantes, os emigrantes, 

os imorais, os pobres, os desempregados, os trabalhadores, os consumidores, 

os jovens, os maestros, os ignorantes, os selvagens..., os outros.., definidos 

sempre por uma distância: pelo que lhes falta, pelo que necessitam, pelo que 

são, pelo que deveriam ser, por sua resistência a submeter-se às boas 

intenções dos que tratam de que sejam como deveriam ser. De fato, situar-se 

no discurso pedagógico significa, em muitos casos, adquirir certa 

legitimidade e certa competência para olhar os outros de cima, para falar 

deles, para lançar sobre eles certos projetos de reforma ou de melhoramento. 

(LARROSA, 2004, p. 277). 

 

 Vejo que esse apontamento que o autor faz é recorrente em pesquisas no campo da 

educação, na qual se define o outro (e nesses casos, o “público” da pesquisa) pelo que lhe 

falta, fazendo surgir assim práticas “salvadoras” que têm o objetivo de preencher essas 

lacunas. Até aí não há nenhum problema; a objeção a essas práticas/atividades se dá quando 

partem de um discurso colonizador, dominante e vertical. Ou seja, quando se estabelecem 

formas ditas corretas e impostas para um determinado grupo de pessoas.  

 Pode parecer um devaneio e até mesmo destituído de coerência, mas na leitura do 

trecho anteriormente citado essas colocações sobre a pesquisa em educação precisavam ser 

pensadas em relação ao meu próprio projeto. Será que estou definindo uma forma de leitura 

para/com pessoas pouco escolarizadas do alto da torre da academia? Será que estou dizendo 

qual é a melhor atividade de leitura para pessoas que estão retomando o processo de 

escolarização? Quem sou eu para dizer qual é a leitura que se deve fazer? Estou falando a 

eles/as ou com eles/as? Essas perguntas tornaram-se latentes nas minhas incertezas em relação 

à atividade, e se configuraram no segundo nível de “recusa” à TLD. 

Caro/a, talvez você esteja lendo esta parte e fazendo sinais de discordância em relação 

a essa minha insegurança. Digo isso, porque, hoje, passado algum tempo, também vejo que 

foi um receio infundado, e que no fim, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas, na 

época dessas dúvidas em relação à tertúlia, essas questões faziam todo o sentido e precisavam 

ser debatidas e colocadas em xeque para que eu pudesse me deslocar do que eu tinha como 

certo desta atividade. Nesse deslocamento, hoje em dia encaro a Tertúlia Literária Dialógica 
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não só como uma atividade baseada na interpretação coletiva e dialógica dos clássicos da 

literatura, mas também uma atividade de leitura poética e política, encarnada em um processo 

de formação. 

Receio infundado também, primeiro porque é claro que não assumo uma posição 

vertical em que se impõe uma atividade de leitura para pessoas pouco escolarizadas. Em 

segundo, apresentar uma atividade de leitura não significa dizer que ela é a melhor para um 

determinado grupo de pessoas; significa dizer que ela existe e abre um campo de 

possibilidades e potencialidades para o ato de ler. E é isso que importa. 

Apresentar essa atividade não significa que eu saiba o que é melhor ou seja alguém do 

alto da torre para falar da leitura dessas pessoas, mas também não significa que ficarei inerte, 

em que nada se possa fazer; isso seria se armar de um discurso “neutro”. Desenvolver a 

Tertúlia Literária Dialógica exprime assumir uma posição, como educadora, professora, 

pesquisadora, estudante e mulher, a favor de alguém. 

Mas é neste sentido também que, tanto no caso do processo educativo quanto 

no do ato político, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de 

a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, fazemos 

a educação e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra 

o quê, desenvolvemos a atividade política. (FREIRE, 1989, s/p. – grifos do 

autor). 

 

Se as atitudes que tomamos no processo educativo refletem uma tomada de posição, 

assumo a Tertúlia Literária Dialógica como uma atividade de leitura para e com pessoas 

pouco escolarizadas. Se não faço esta proposição de desenvolvimento da atividade de leitura 

de clássicos, quem mais faria? Não estou dizendo que sou a redentora exclusiva que levaria a 

atividade, mas também não ficaria de braços cruzados só porque dizer sobre leitura dos outros 

“poderia” parecer uma prepotência. 

É que o fato de não ser o educador um agente neutro não significa, 

necessariamente, que deve ser um manipulador. A opção realmente 

libertadora nem se realiza através de uma prática manipuladora nem 

tampouco por meio de uma prática espontaneísta. O espontaneísmo é 

licencioso, por isso irresponsável. O que temos de fazer, então, enquanto 

educadoras ou educadores, é aclarar, assumindo a nossa opção, que é 

política, e sermos coerentes com ela, na prática. (FREIRE, 1989, s/p.). 

 

Há sim, portanto, uma intencionalidade no desenvolvimento dessa atividade, e que 

bom que tenha. A intencionalidade de proporcionar a leitura de clássicos; possibilitar a leitura 

como experiência de formação; garantir espaço-momento-condição para uma leitura de 

qualidade. E isso não quer dizer que estou normatizando ou manipulando formas de ler, até 

porque, é justamente a aprendizagem dialógica, materializada na Tertúlia Literária Dialógica, 



51 

 

que abole a noção de que há uma pessoa legítima para falar sobre o livro e que se superpõe ao 

texto com uma interpretação encerrada. 

Por esse caminho, reporto-me aos livros de Larrosa que me titubearam, me 

provocaram, me deslocaram e, ainda que esse autor seja norteador de todo o trabalho, sou 

contrária à colocação que ele dispara contra os progressistas. 

Mas vejo que estou desviando. É na escrita que vamos a lugares não previstos, mas é 

com ela também que retomo o eixo de desenvolvimento desta dissertação. Continuemos.  

Algumas atividades de leitura tendem a controlar a experiência da leitura, reduzindo, 

dessa forma, o espaço que poderia se produzir como acontecimento e impossibilitando o que 

poderia ter de pluralidade. Quer dizer, são práticas que acabam por transformar a experiência 

da leitura em experimento, asseguradas por um método e um caminho a ser perseguido 

(interpretação correta, técnicas de leitura, baliza dos modos de ler etc.). Porém, isso também 

não significa que a leitura é qualquer coisa e que possa ser deixada ao acaso, na qual cada 

leitor/a lê não importa o quê e de qualquer maneira. E, se pensarmos no ambiente escolar, 

definitivamente o/a professor/a não pode limitar-se a mero expectador/a passivo/a.  

Diante disso, a TLD apresenta-se como atividade a ser desenvolvida em sala de aula e 

que assegura as condições para que uma leitura como formação seja possível. Assim, a 

presente pesquisa tem como objetivo principal tecer uma leitura compartilhada de uma obra 

clássica, a partir da realização da Tertúlia Literária Dialógica em sala de aula com 

educandos/as da Educação de Jovens e Adultos de uma instituição do município de Rio Claro-

SP. 

 É no desdobramento desse objetivo, enquanto a pesquisa acontecia, que nos demos 

conta de sua dimensão educacional, cultural e política. Assim, a presente pesquisa agrega o 

desafio de tecer [produzir um espaço para] uma leitura compartilhada [em um processo 

dialógico educando/a – pesquisadora – professora] de uma obra clássica [como pode ser 

considerado Dom Casmurro pelo que dela conhecemos] a partir da realização da Tertúlia 

Literária Dialógica [em que se busca uma horizontalidade de saberes] em sala de aula [para 

além de um lugar formal de ensino-aprendizagem] com educandos/as da EJA [pessoas em 

processo de escolarização tardia] em uma escola pública de Rio Claro [onde se encontra uma 

turma entre tantas outras possíveis]. 

 Leitor/a, enfim, encerramos esse capítulo. Espero que as explicações tenham sido 

suficientes e claras. Posso ter me perdido em alguns pontos, mas como dissera no início: a 

Tertúlia Literária Dialógica me escapa. E tentar trazê-la para definições pode ser um exercício 

desastroso! Há inúmeros trabalhos de qualidade que dizem sobre experiências com a TLD e 
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eu poderia, talvez, ter me utilizado deles para escrever essa parte. Acontece que, desde o 

começo do mestrado, além do sentimento de “cair de paraquedas”, outro sentimento me 

acometia: estar fazendo mais do mesmo. 

 Justamente por haver bastantes trabalhos que tratem com qualidade da TLD, o meu 

receio era engrossar esse caldo, mas não mudar o sabor. Não estou dizendo aqui que queria 

fazer algo inédito, mas pensar de maneiras-outras essa atividade. Isso pode ter se tornado um 

equívoco, e mais à frente explicarei o porquê, mas mesmo assim, quis arriscar e construir um 

texto sobre a TLD a partir de como eu a vejo e a assumo na pesquisa. E tudo isto tem a ver 

com a minha relação com o objeto de pesquisa, que de modo nenhum está dissociado do meu 

ser. 

 

 

Capitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerro o capítulo com Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Sua 

dissimulação e obliquidade – como composição de sua personagem, e não propriamente como 

se sua personagem fosse dissimulada e oblíqua – abrem para o escape. Escape esse que 

também se encontra na Tertúlia Literária Dialógica, ou seja, na leitura de um clássico que 

dispara afetos, sentidos, significados, compartilhamentos, diálogo, silêncio... Uma experiência 

de leitura que escapa ao controle.  

 
 

Tinha-me lembrado a definição que José Dias 

dera deles, “olhos de cigana oblíqua e 

dissimulada”. Eu não sabia o que era oblíqua, mas 

dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar 

assim. (ASSIS, 2006, p. 54) 
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Definir a Tertúlia Literária Dialógica pelas muitas lentes teóricas assegura a definição 

de uma atividade, mas não dizem sobre as possibilidades que se abrem em cada encontro para 

se ler um clássico. 
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JOSÉ DIAS 

 

 

Um dever amaríssimo! 

 

José Dias porque, observador que é, não deixa escapar as minúcias que lhe interessam 

e convêm. O agregado – que atravessa toda a história, desde o início com a sua “denúncia” até 

o “último superlativo” – observa. E é porque observa que o escolhi para nomear o capítulo em 

que falo acerca da metodologia da pesquisa. Pode-se dizer que os aspectos metodológicos de 

uma pesquisa também estão no que assumimos ao olhar... para o percurso, para o objeto, para 

as pessoas. E a importância do que assumimos ao olhar está na nossa constituição como 

pesquisador/a em relação ao objeto de estudo. 

 Venha, leitor/a, que com um pouco de literatura lhes digo mais sobre este olhar... 

 

 

Uma reforma dramática 

 

Se no início desse trabalho escrevi que o “estar aberto a...” não foi um processo 

simples, pelo contrário, de muitas renúncias e consequentes escolhas, foi na leitura de 

Masschlein que encontrei certo amparo sobre o que eu deveria ou poderia fazer nessa 

caminhada da pesquisa. Trata-se de um belíssimo texto sobre “e-ducar o olhar”, no qual o 

autor é bastante enfático ao explicar que educar o olhar não significa adquirir uma visão 

crítica ou liberada, mas prestar atenção. “É um estado da mente que se abre para o mundo de 

forma que esse possa se apresentar a mim (para que eu possa “chegar” a ver) e para que eu 

possa ser transformado.” (MASSCHLEIN, 2008, p. 36). 

Estar atento, portanto, é estar presente no presente para que ele se apresente a mim; é 

abrir-se para o mundo de tal forma que eu seja exposta, atravessada, contaminada, afetada e 

transformada, ou seja, onde a experiência seja possível. Tal presente, assim como afirma 

Larrosa (1996), não é somente um ponto do tempo ou um mero transcorrer. 

O presente da consciência é um momento significativo no tempo de nossas 

vidas, um momento no qual se nos abre um horizonte temporal significativo. 

O presente é a abertura de um horizonte temporal, é um momento do 

caminho. E não qualquer momento. Mas um momento do caminho, isto é, 

um momento que contém todo o caminho, o que deixamos para trás e o que 
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está por chegar. (LARROSA, 1996, p. 465 – tradução nossa).
29

 

 

E para estar presente, de corpo, alma e todas as entranhas que nos constitui, é preciso 

caminhar. Eis aqui um ponto importante: a diferença entre caminhar e sobrevoar no processo 

de pesquisa. Em muitos casos, ao pesquisar, apenas observamos de cima (sobrevoar) alguma 

situação, contexto, pessoas, objeto. Essa posição revela uma distância do/a pesquisador/a em 

relação ao objeto de estudo, ou seja, a tomada de uma neutralidade “de longe” para fazermos 

análises e interpretações. Contra esse tipo de relação entre pesquisador/a e objeto, 

Masschelein defende o caminhar e aprender com a força que a estrada comanda.  

A força de uma estrada é diferente quando caminhamos por ela e quando voamos 

sobre ela em um avião. Essa diferença não está somente na perspectiva da visão, mas de estar 

em relação a algo e entregar-se. O caminhar torna possível descobrir as coisas que se vão 

apresentando durante o trajeto, o que seria impossível a partir de uma visão aérea. É estar 

próximo, em carne e osso, sentindo a poeira da estrada na cara. Portanto, não afeta só o que 

vemos, mas o que sentimos, respiramos, tocamos, experimentamos. 

A questão do caminhar não é que ele nos ofereceria uma visão (leitura) 

“melhor” ou uma visão mais completa, que nos permitiria transgredir os 

limites de nossa perspectiva, mas sim que ele nos permite, por assim dizer, 

uma visão além de toda perspectiva, um olhar que nos transforma (e é, 

portanto, experiência) enquanto a sua evidência nos comanda. Ele permite 

um olhar além de toda perspectiva, já que a perspectiva está presa a um 

ponto de vista no sentido de posição subjetiva, ou seja, exatamente a posição 

do sujeito em relação a um objeto/objetivo). Caminhar significa colocar essa 

posição em jogo, significa ex-posição, estar fora-de-posição. 

(MASSCHLEIN, 2008, p. 37). 

 

E eu deveria caminhar. Desprender-me dos paraquedas em que aqui caí, desamarrar 

meus tênis, colocar o pé no chão e, enfim, desbravar essa floresta com suas trilhas, atalhos e 

caminhos ainda não percorridos, em que provavelmente eu me perderia, mas também que 

aprenderia bastante. Deveria soltar das costas a mochila e o peso que com ela carregava de 

todas as posições e perspectivas específicas e estagnadas. Não estou dizendo que não se deva 

assumir uma posição, mas, de outro modo, estar disposta a ser contaminada por outros olhares 

para assim pensar no meu. É estar aberta ao caminho e a força da estrada que se apresenta, de 

forma que ela nos comande e nos guie. Não um comando de imposição ou de direcionamento, 

                                                      
29

 “El presente de la conciencia es un momento significativo en el tiempo de nuestras vidas, un momento en el 

que se abre para nosotros un horizonte temporal significativo. El presente es la apertura de un horizonte 

temporal, es un momento del camino. Y no cualquier momento. Sino un momento del camino, esto es, un 

momento que contiene todo el camino, lo que hemos dejado atrás y lo que está por llegar.” (LARROSA, 1996, p. 

465). 
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mas de impulso, que coloca em movimento; não um comando que diz para onde se deve ir, 

mas que desloca de onde se está e de quem se é.  

E, para tudo isso, o grupo de estudos ESCRIARTE
30

, foi essencial. Um espaço e 

momento onde, depois de algum tempo, foi possível expor meus limites e me expor aos 

limites. Um espaço e momento acolhedor, de trocas, de crescimento e de amizade. Se nos 

agradecimentos isto não ficou claro, agradeço mais uma vez a todos/as que compõem esse 

grupo, pois foram ímpares no processo de construção de uma prática e posicionamento de 

pesquisa durante esses dois anos. Foram encontros e pessoas que me ajudaram a pensar o que 

estava fazendo e como deveria ou não fazer. Pessoas que fizeram fervilhar pensamentos e me 

deslocaram a todo o momento.  

Pessoas que foram a força e a coragem, pois entrar no movimento de estar atenta, 

significa também se colocar numa posição fraca, desconfortável, vulnerável, nua... Implica 

abdicar de uma posição de conforto e, com ela, uma interpretação, uma explicação, uma 

resposta dada. Fez-me ir e vir, rodopiar, não sair do lugar algumas vezes... e a escrita vem 

acompanhando tudo isso. Então leitor/a, caso fique com vertigem em algum ponto deste 

trabalho, lembre-se de uma autora que também foi passada por cortes que deslocavam o foco, 

que se deparou com coisas, que foi atravessada por infinidades que não cabiam na finitude 

dessa escrita... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eis que utilizo mais um item de preparação: o que você acabou de ler, amigo/a leitor/a, 

                                                      
30

 Grupo de Estudos e Pesquisas sobre “Linguagens, Experiência e Formação” sob a coordenação da professora 

Maria Rosa. No decorrer desses dois anos foram desenvolvidas uma série de atividades em encontros semanais 

ou quinzenais. 

 
 

Vou esgarçando isto com reticências para 

dar uma ideia das minhas ideias, que eram 

assim difusas; com certeza não dou nada. 

(ASSIS, 2006, p. 90) 
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talvez seja indispensável para o entendimento do trabalho, mas eu precisava dizê-lo, ou 

melhor, escrevê-lo. Precisava, porque conta sobre uma reforma na minha postura diante do 

que estava por vir na pesquisa; o estar aberta, estar presente, estar exposta... Isso diz sobre a 

postura como pesquisadora e que é relevante em todo o percurso do pesquisar.  

Dito isso, reforço o convite para caminhar comigo por essa estrada; solte-se você 

também dos pesos que carrega em suas costas e poderá encontrar nesse caminho algo que te 

afete. 

 

 

Ciúmes do mar 

 

 Ciúmes do mar. Mar. Palomar na praia: tal é o jogo de palavras que passou em minha 

cabeça quando me preparava para escrever esse item. E é das férias de Palomar na praia que 

lhes descrevo, leitor/a, ancoragens metodológicas desta pesquisa. Sim, talvez eu traga os 

cânones teóricos “científicos” para dizer sobre uma metodologia mas, antes, é preciso 

compartilhar como pequenas histórias do senhor Palomar na praia nos fazem pensar sobre o 

ato de olhar e sobre a vitalidade da pesquisa.  

Imagine uma situação: você está caminhando ao longo da praia, e de repente avista 

uma jovem tomando banho de sol com os seios à mostra. Até aí, tudo bem, situação comum 

que pode estar acontecendo em várias partes do mundo (ou pelo menos nos lugares em que é 

verão) enquanto escrevo essas linhas. Mas essa situação comum nos põe num estado de 

inquietação, por não saber se olho ou não olho para a cena da jovem banhista e o seu seio nu. 

Agora, jogue um tom literário nesta história e imagine-a sendo contada por Italo Calvino: 

Sabe que, em tais circunstâncias, a aproximação de um desconhecido leva 

não raro as mulheres a se cobrirem depressa, e isso não lhe parece bom: 

porque é desagradável para a banhista que tomava seu sol tranquila, porque o 

homem que passa se sente um elemento perturbador; porque o tabu da nudez 

fica implicitamente confirmado; e porque as convenções respeitadas pela 

metade propagam insegurança e incoerência no comportamento em vez de 

liberdade e franqueza [...] “Contudo”, pensa, [...] “eu assim procedendo, 

ostento uma recusa em ver, ou seja, também acabo por reforçar a convenção 

que torna ilícita a vista de um seio [...] Em suma, o meu não-olhar pressupõe 

que eu esteja pensando naquela nudez, que me preocupe, com ela, e isto é, 

no fundo, ainda uma atitude indiscreta e retrógrada.” (CALVINO, 1994, p. 

12-13). 

 

São exatamente três páginas de inquietações sobre as implicações de olhar ou não 

olhar a banhista e seus seios nus. Doze parágrafos de uma construção sobre as intenções 
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explícitas ao olhar e as implícitas ao não olhar a nudez para, ao final, “eis que a moça se se 

levanta de um salto, cobre-se, e esbaforida, afasta-se com um aborrecido sacudir de ombros 

como se fugisse das insistências molestas de um sátiro.” (CALVINO, 1994, p. 14).  

Dessa ficção – tão real – a questão que se faz é: será que é o senhor Palomar com sua 

apreensão diante dessa situação na praia, quem acaba por trazer à tona a jovem banhista? 

Quer dizer, uma moça tomando sol sem a parte de cima do biquíni é uma situação que 

podemos encontrar em qualquer praia, praticamente uma cena inerte naquele contexto. Porém, 

ao fazer dela sua principal cena, o senhor Palomar acaba por transformar essa jovem banhista 

em uma cena viva.  

Assim, da mesma forma quando nos propomos a fazer uma pesquisa, em qualquer tipo 

de estudo, “mexemos” com um objeto que está inerte; praticamente morto num determinado 

contexto, mas nossas inquietações, reflexões, discussões, interpretações, explicações sobre 

aquele objeto é que acabam provocando algo nele e tornando-o completamente vivo.  

Portanto, a vitalidade da pesquisa está em como nos assumimos como 

pesquisadores/as e a relação que estabelecemos com o objeto de estudo. É deixar ser 

atingido/a pelo objeto e lidar com o que ele nos apresenta durante o percurso da pesquisa.  

Amigo/a leitor/a, se com o sol torrencial bronzeando o seio nu da jovem banhista não 

ficou explícita uma reflexão sobre a vitalidade do objeto-pesquisa, espere a estrela-maior 

descer ao final do dia, e acompanhe a observação do senhor Palomar sobre a espada do sol 

que se estende sob o mar: 

Pensando bem, uma tal situação já não é nova: durante milhões de séculos, 

os raios de sol pousavam sobre a água, antes de existirem olhos capazes de 

os recolher. O senhor Palomar nada debaixo da água; reemerge; lá está a 

espada! Um dia, um olho saiu do mar, e a espada, que já estava lá à sua 

espera, pôde por fim exibir-se em toda a elegância da sua ponta aguda e do 

seu cintilante esplendor. Tinham sido feitos um para o outro, o olho e a 

espada: e talvez não tenha sido o nascimento do olho que fez nascer a 

espada, mas antes o inverso, já que a espada não podia prescindir de um 

olho que a olhasse de seu vértice. (CALVINO, 1994, p. 17 – grifos nossos). 

 

Penso que os meus grifos explicam o que quero dizer sobre a relação pesquisador/a e 

objeto.  

Continuemos nas férias de Palomar, agora, na calmaria da leitura de uma onda. “O 

senhor Palomar encontra-se na praia, de pé, e observa uma onda. [...] Não está absorto, porque 

sabe muito bem aquilo que faz: pretende observar uma onda e observa-a.” (CALVINO, 1994, 

p. 11). Naquele momento, é o que lhe interessa: uma onda. Mas essa experiência visual está 

para além de uma simples observação. 
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Acompanhamos nessa pequena história toda a empreitada do senhor Palomar para 

observar uma onda e podemos levar em consideração algumas coisas: nenhuma onda parou 

para o senhor Palomar observá-la. “- Ora, isso é óbvio”, você pode estar pensando, não é 

mesmo leitor/a? Mas essa obviedade é extremamente importante quando pensamos no 

processo de pesquisa. Isso porque é preciso considerar que, quando estamos em campo 

observando alguma situação, ela não é estática. A sua dinâmica, fluidez e movimento são 

elementos que às vezes escapam da descrição que tentamos fazer daquilo que está sendo 

observado.  

A onda que senhor Palomar observa é um fenômeno no mar que não se fixa: ela se 

desponta ao longe, cresce, muda de forma e de cor, se desdobra sobre si mesma, corre, se 

desfaz na areia e se contrai. Esse movimento todo não se isola da onda antecedente nem da 

precedente. “Em resumo, não se pode observar uma onda sem ter em conta os aspectos 

complexos que concorrem para a sua formação e aqueles outros, igualmente complexos, a que 

essa mesma onda dá lugar.” (CALVINO, 1994, p. 10). Assim, todos os aspectos complexos 

que concorrem para a formação de uma onda e todas as variáveis que ocorrem no fluxo do 

vaivém desse quebra-mar, não dá a chance de se fazer uma comparação entre uma e outra 

onda.  

Se por um lado delimita-se uma onda a ser observada, não se pode perder de vista 

todos os outros elementos que a faz se formar e desformar. Portanto, a leitura de uma onda 

não significa isolá-la, assim como a leitura dos dados que surgem na pesquisa não pode ser 

“analisada” de forma deslocada do restante do mundo, do contexto, das coisas que são 

essenciais em sua formação.  

E para não perder todos esses elementos de vista, voltamos a Masschelein, quando o 

autor diz que é preciso um olhar atento. A atenção desse olhar deve estar voltada não somente 

para o que pode ser facilmente e comumente observado, mas, principalmente, para os dados 

aparentemente negligenciáveis que, no entanto, acabam por revelar dados. 

A proposta de um método interpretativo centrado sobre tais resíduos, ou seja, sobre 

dados considerados marginais, é a base do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg (2007). O 

autor traça as raízes deste “método”, remontando às observações de Morelli sobre a arte, mais 

especificamente sobre pinturas: 

Para tanto, porém (dizia Morelli), é preciso não se basear como normalmente 

se faz, em características mais vistosas, portanto mais facilmente imitáveis, 

dos quadros: os olhos erguidos para o céu dos personagens de Perugino, o 

sorriso de Leonardo, e assim por diante. Pelo contrário, é necessário 

examinar os pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas 



60 

 

características da escola a que o pintor pertencia [...] (GINZBURG, 2007, p. 

144). 

 

 Dessas raízes, perpassando por uma comparação com as obras de Sherlock Holmes e 

também de Freud, Ginzburg descreve que o ponto comum entre esses autores “é a capacidade 

de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa não 

experimentável diretamente.” (GINZBURG, 2007, p. 152). De tal capacidade ou saber 

nascem os futuros nós epistemológicos das ciências humanas, pois: 

Trata-se de formas de saber tendencialmente mudas – no sentido de que, 

como já dissemos, suas regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas. 

Ninguém aprende o ofício de conhecedor ou de diagnosticador limitando-se 

a pôr em prática regras preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em 

jogo (diz-se normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, 

intuição. (GINZBURG, 2007, p. 179). 

 

 Dito isso, os dados produzidos e coletados desta pesquisa feita em campo, são 

interpretados em suas próprias formas de descrição, buscando os elementos indiciários, ou 

seja, centra-se nas interpretações para o que tais indícios e/ou minúcias podem revelar. Para 

tanto, caro/a leitor/a, no próximo capítulo, que se baseia num processo narrativo dos 

encontros em que a Tertúlia Literária Dialógica foi desenvolvida, busco confluir os diferentes 

dados que apontam para novos indícios que compõem um quadro de realidades e 

possibilidades complexas.  

Todo material produzido, coletado e arquivado – observações, gravações e produção 

escrita dos/as alunos/as – foi analisado através de categorias de codificação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Tais categorias são formas de classificação dos dados descritivos a partir de 

regularidades e padrões presentes em todo o material coletado.  

As categorias são determinadas por questões e preocupações da investigação, portanto, 

pelas discussões já apresentadas nesse texto que envolve a prática de leitura como experiência 

de formação. Se por um lado tínhamos em mente alguns aspectos que eram considerados 

importantes codificar no processo de análise de dados, por outro, as categorias foram sendo 

delineadas pelo que foi se apresentando durante os encontros.  

Sendo assim, a análise foi se construindo conforme os dados iam se apresentando e se 

dispondo ao longo da pesquisa. Portanto, leitor/a, verá que, muitas vezes, uma frase dita por 

um/a participante constituiu por si só um indício importante de ser verificado, ou seja, uma 

categoria de decodificação. 

Outro ponto essencial no que se refere ao tratamento do material nesse trabalho é a 

transcrição das gravações que foram feitas durante os encontros em que lemos e dialogamos 
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Dom Casmurro. Isso porque a transcrição das falas dos/as participantes não é um processo 

neutro: trata-se do momento da passagem do oral (a gravação) para o escrito (texto utilizado 

nessa dissertação) e que, por mais que se concentre esforços em manter as mesmas expressões 

que foram ditas pelos/as participantes, algo se perde nessa mudança de suporte. 

Se por um lado, na passagem do oral para o escrito o “fato” humano 

desaparece pois agora são marcas materiais que “transportam” o discurso, 

por outro lado, tornando-se “matéria”, o discurso adquire como que um 

revestimento espiritual, pois abre-se a leitores potenciais que, prescindindo 

da situação face-a-face, formam uma platéia ampliada. Confiar o destino do 

discurso à littera e não mais à vox altera significativamente o processo de 

comunicação. (GARNICA, 2003, p. 28). 

 

Considerando, ainda, que se trata de falas de pessoas pouco escolarizadas, questões de 

outras ordens surgem: quais decisões encaminho para apresentar o material oral, em que 

preciso fixar em uma escrita (acadêmica) falas de pessoas pouco escolarizadas? 

Diante disso e de toda a problemática que surge quando se trata de textualizar um 

material oral, a opção que tomamos nessa pesquisa é não perder a potencialidade da oralidade 

desses educandos/as que recém retornaram à EJA. Em sua tese, Cavequia destaca a 

importância da cultura oral na educação de pessoas adultas: 

Por isso, trabalhar com a educação de pessoas adultas é algo que requer o 

reconhecimento do perfil de homens e mulheres e a valorização de suas 

identidades. Para isso, a escola precisa romper com a reprodução das 

desigualdades e da exclusão e ser vista como um espaço de renovação das 

subjetividades, valorização da autoimagem dos estudantes e articulação com 

a cultura oral, situação que não vislumbramos acontecer de imediato. As 

práticas escolares, da forma como estão estruturadas, não dão espaço para a 

cultura do outro, não criam situações de diálogo e de aprendizagens mútuas e 

eficiente [...] Para que isso não ocorra, o ambiente escolar deve estar mais 

aberto à cultura oral e ter como suporte o entendimento da linguagem que 

circula como uma entidade viva que comporta o confronto de ideias e a 

expressão de visões de mundo distintas. (CAVEQUIA, 2016, p. 38). 

 

 A Tertúlia Literária Dialógica é exemplo de uma ação educativa em que se valoriza a 

cultura oral dos/as educandos/as e, por isso mesmo, há de se considerar os seus 

pronunciamentos tais quais foram ditos.  

Optar por manter as falas dos/as participantes com o mínimo de intervenção possível 

não significa a inferiorização e/ou estereotipar a oralidade de pessoas pouco escolarizadas. De 

modo contrário, essa opção está relacionada em não perder a potencialidade da oralidade 

dos/as participantes/as em forma de diálogo em torno de um livro clássico.  
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 Portanto, deixamos claro que, ao transcrever as gravações de áudio, optamos, 

intencionalmente, por manter as falas fazendo o mínimo de intervenção, sendo que esta se 

restringiu a algumas “limpezas” de vícios de linguagens, como o “né” e o “aí”, por exemplo. 

 Dito isso, caro/a leitor/a, apresentamos agora os/as educandos/as participantes da 

atividade, que não se calaram durante os encontros, aos quais nós, tampouco, pretendemos 

“calar” as suas vozes no processo de textualização de suas falas. (GARNICA, 2003). 

 

 

Fotografia 

 

 “Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar, e depois um 

para o outro. Desta vez, a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele; havia por força 

alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel.”
31

 A composição 

deste trecho, presente no capítulo “Fotografia”, inclina-nos a pensar que não há mais dúvidas: 

a imagem de Escobar na fotografia entrega a traição de Capitu.  

 Mas lembre-se, amigo/a leitor/a, que estamos falando de Dom Casmurro; ao mesmo 

tempo em que a composição das personagens e do enredo nos direciona a uma versão da 

história, ela nos abre uma lacuna de dúvidas. Ainda no mesmo capítulo e parágrafo, Bentinho 

narra: “De boca, porém, não confessou nada; repetiu as últimas palavras, puxou o filho e 

saíram para a missa.”
32

  

 Trago essa parte do livro para dizer que tal fotografia pode ser encarada de várias 

formas pelos leitores/as desta obra, tanto numa leitura do texto quanto numa leitura de 

imagem, presente em algumas capas de edições que trazem a cena do capítulo em questão. Ou 

seja, podem pensar em tal semelhança entre filho e amigo como prova da traição de Escobar e 

Capitu, ou podem colocar em questão se a semelhança – se é que ela realmente existe – é 

dado suficiente para levar a conclusões, já que não houve confissão por parte de Capitu.  

Do mesmo modo, a fotografia da turma e da professora que daqui em diante 

apresentarei, revelou-se nos primeiros encontros e cabia a mim escolher como enxergá-la, 

descrevê-la e também apresentá-la a você que acompanha este trabalho. Essa fotografia da 

turma e da professora pode revelar aspectos importantes dos/as participantes desta pesquisa; 

porém, também não é garantia a ponto de tirarmos conclusões de modo a defini-los/as. 

Vejamos. 

                                                      
31

 ASSIS, 2006, p. 180. 
32

 Ibidem. 
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Essa pesquisa teve cunho qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e foi desenvolvida 

com uma turma de Educação de Jovens e Adultos de uma instituição pública da rede de 

ensino de Rio Claro-SP. Tal escola é referência no município no que concerne à modalidade 

de ensino da Educação de Jovens e Adultos, atendendo desde turmas de alfabetização dessa 

modalidade até a 8ª série.  

A pesquisa foi realizada com alunos/as de uma sala multisseriada que abrange desde a 

1ª série até a 4ª série. O desenvolvimento da atividade se deu ao longo de dez encontros, cada 

um deles com duração de aproximadamente uma hora.
33

 Os encontros eram divididos em 

momento de leitura e momento de destaques/comentários. Após a leitura coletiva de um 

capítulo ou mais, o diálogo foi se construindo a partir das diferentes interpretações, 

compreensões e sensações que cada participante se permitia e compartilhava com o restante 

do grupo sobre o que foi lido. Todos os encontros foram gravados (áudio) e também havia um 

caderno de registros para que os/as participantes que quisessem e se sentissem à vontade, 

pudessem escrever sobre os afetamentos provocados pela leitura. 

 Participaram da pesquisa mulheres e homens com idades que variavam de 18 a 74 

anos, e também a professora da turma. Os/as educandos/as participantes eram: Ariovaldo (40), 

Paulo (58), Diomilson (34), José (74), Marcos (28), Ranyele (18), Adailton (36); Lina (64), 

Rosineide (48), Mayara (18), Elisa (48), Joyce (36) e Penha (56).  

 No primeiro encontro, por coincidência, um grupo de alunas da UNESP, acompanhado 

pelo seu professor, estava fazendo uma visita às turmas de Educação de Jovens e Adultos 

daquela escola. Diante disso, a professora da sala me pediu licença para que o grupo de 

visitantes participasse da atividade e também conversasse com os/as alunos/as ali presentes. 

Naquela ocasião, algumas alunas da UNESP abriram um espaço de diálogo para que os/as 

educandos/as se apresentassem. Foi ali, naquele primeiro encontro, num dia de aula atípico, 

em uma sala lotada de pessoas “diferentes”, que dois participantes decidiram expor e 

compartilhar suas histórias. Joyce e Adailton, cada um/a com suas particularidades, 

compartilharam os motivos que os fizeram sair da escola e os que fizeram retornar: a “vida 

difícil” e o trabalho.  

 Em relação à leitura e escrita, a turma encontrava-se da seguinte maneira: Paulo, 

Diomilson, Marcos, Ranyele, Penha, Mayara, Elisa e Joyce eram alfabetizados/as; Ariovaldo, 

Adailton e Lina estavam em processo de alfabetização; e Rosineide e José, à época, não eram 

                                                      
33

 A atividade teve início em março de 2016 e foi finalizada na última semana de junho de 2016. Ocorreram dez 

encontros, sendo que o primeiro e o último, em especial, tiveram uma duração mais longa, de aproximadamente 

duas horas e meia. 
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alfabetizados. Tal variedade constituiu-se num ponto desafiante na pesquisa, colocada pela 

seguinte questão: como estabelecer a leitura para todos/as os/as participantes diante da 

diversidade que compõe essa turma? 

 O desafio se estendeu à medida que o desenvolvimento da atividade significava a 

construção de um espaço-momento. Quer dizer, não era algo que estava dado, que fazia parte 

da minha rotina, tampouco da própria turma. Tratava-se de uma pesquisadora que chegava à 

sala de aula com uma proposta de leitura de clássicos, para pessoas que estavam em processo 

de alfabetização. Que loucura era aquela? 

 Se por um lado esses são alguns aspectos importantes de serem pontuados na 

apresentação da fotografia das pessoas participantes da atividade, de forma nenhuma me 

detive para o que lhes faltava (faltava saber ler, faltava saber escrever, faltava ter ensino 

fundamental completo etc.). O que me interessava naquele momento não dizia respeito ao que 

deveriam ser ou onde deveriam chegar, mas exatamente como se apresentaram para mim 

desde o primeiro encontro: pessoas que estavam retomando ou mesmo iniciando o processo 

de escolarização e se lançaram no desafio de participar de uma atividade de leitura de 

clássicos.  

 A instabilidade presente no estabelecimento de uma leitura para a diversidade de 

pessoas participantes da atividade ampliou-se durante o percurso, principalmente em relação 

ao tempo. Outros percalços não previstos surgiram, mas tudo o que se foi apresentando 

durante o percurso acabou por fomentar aspectos previstos ou não da metodologia. É preciso 

dizer, no entanto, que toda esta instabilidade foi tranquilamente enfrentada, pois além da 

coragem dos/as alunos/as, havia a sensibilidade da professora da turma.  

 A professora desses/as alunos/as, participante da atividade também, revelou-se uma 

verdadeira companheira. A sua sensibilidade durante toda a pesquisa foi destaque durante os 

encontros e, o modo como lidou naturalmente com a Tertúlia Literária Dialógica, tinha suas 

razões.  

 Melina
34

 desenvolveu um belíssimo trabalho de conclusão de curso e, antes mesmo de 

conhecê-la pessoalmente, eu já a conhecia através de sua escrita. “Experiência, imaginação e 

invenção: chaves para um estudo da leitura e escrita entre pessoas pouco escolarizadas” 

(2013) é o título de seu estudo e é assim definido pela autora: 

                                                      
34

 Melina é o nome da professora da turma partícipe desta pesquisa. Possui graduação em Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (2014) – UNESP – Campus de Rio Claro-SP. 

Atualmente é professora de Educação Básica I da Prefeitura Municipal de Rio Claro-SP. Tem experiência na 

área de Educação atuando principalmente nos seguintes temas: oralidade, experiência, leitura e educação de 

jovens e adultos. 
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A proposta do estudo apoia-se, conceitualmente, nas noções de leitura e 

escrita como práticas culturais, sendo o livro assumido como um objeto 

cultural. O compartilhar da leitura do livro possibilitou o compartilhar de 

outras leituras pelos educandos, aportando-se nas possíveis e diversas 

interpretações manifestadas na e a partir da leitura da obra. (BUENO, 2013, 

p. 7). 

 

 Foi exatamente na página sete de seu trabalho que entrei em êxtase, o qual se estendeu 

até o último ponto final de seu texto. Aquele trabalho tinha uma proximidade com o que eu 

estava disposta e apresentava como proposta em fazer na minha pesquisa. Em seu estudo ela 

não desenvolve a Tertúlia Literária Dialógica, mas faz um estudo que “parte da leitura 

coletiva do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll em sala de Educação de 

Jovens e Adultos” (BUENO, 2013, p. 6) que, ao fim, não se distancia muito
35

 do que se 

entende por TLD. Melina ainda afirma que: 

A constatação do pouco contato que estes alunos tiveram com o livro, e 

consequentemente com a leitura de livros, no decorrer de suas vidas, bem 

como do interesse demonstrado por eles quando da realização do projeto, 

impulsionou a busca pela compreensão sobre como a leitura pode contribuir 

para sua formação humana, social, política, educacional, influenciando e 

ampliando o conhecimento de si e do mundo em que vivem. (BUENO, 2013, 

p. 6). 

 

 Caro/a leitor/a, de tudo que disse até agora você há de concordar comigo que, sim, 

nossos estudos imbricam em uma mesma compreensão em torno da leitura e, principalmente, 

da leitura com pessoas pouco escolarizadas. Poderia lhe trazer mil recortes do estudo que 

Melina realizou para comprovar isto, mas deixo a deixa para que você desfrute dele também. 

Melina organiza seu trabalho em três momentos de leitura, assim denominados: leitura 

I, leitura II e leitura III. Na leitura I, ela apresenta suas leituras, buscando entender o lugar e o 

papel da leitura na sua formação como educadora e dos/as leitores/as em geral. O segundo 

momento, leitura II, faz uma pesquisa minuciosa, documental, onde busca conhecer mais 

profundamente o livro Alice no País das Maravilhas e suas edições no Brasil. Por fim, na 

leitura III, apresenta os registros da leitura compartilhada com alunos/as da EJA desta obra.  

 Se há pouco disse que Melina, como professora da turma com a qual desenvolvi a 

Tertúlia Literária Dialógica foi extremamente sensível à atividade e me ajudou muito em todo 

o processo, as razões estão nesses três momentos, nessas três leituras, muito bem delineadas e 

escritas, e que também servem de inspiração para este trabalho. Gratidão! 

                                                      
35

  No final deste trabalho aprofundarei mais esta discussão em torno do que se entende por Tertúlia Literária 

Dialógica e as demais atividades de leitura de clássicos existentes em outras práticas educativas. 
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 Feitas as devidas apresentações dos/as educandos/as e professora que compartilharam 

a leitura durante quase quatro meses, detenho-me daqui em diante à descrição da pesquisa em 

campo. Essa pode ser dividida em duas grandes fases: a etapa da seleção do livro que foi lido 

na atividade e, depois de escolhida a obra, os dez encontros para a leitura do livro. Mas, antes 

dessas etapas, houve uma “entrada” nesse trajeto. É o que conto agora.  

 

 

Um pretexto honesto 

 

Meu primeiro contato com a escola, ainda que eu já tivesse definido que aquela seria a 

instituição em que gostaria de desenvolver a atividade, não teve nenhuma relação com a 

pesquisa. A convite da professora Maria Rosa, alguns/as orientandos/as da pós-graduação 

participaram como “apoio” em uma atividade desenvolvida pelas alunas bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em maio de 2015. 

A atividade em questão envolveu a escola inteira - alunos/as e professores/as - e isso 

implicou em duas questões que foram importantes para o meu primeiro contato com a 

instituição. Primeiramente, porque nosso apoio se configurou no acompanhamento de cada 

aluna-bolsista com uma turma, que foi organizada de forma aleatória com alunos/as de 

diferentes salas e tendo um/a professor/a representante. Ainda que minha pesquisa não fosse 

desenvolvida com a escola toda, tal fato não isenta o conhecimento de sua dinâmica; assim, 

acompanhar uma turma que estava representada por pessoas de cada sala daquela instituição 

dava-me a sensação de que estava conhecendo um pouco de cada sala. 

Isso porque a atividade envolveu discussões em torno da relação entre aluno/a e escola 

e ouvir relatos daqueles/as educandos/as me fez entender, de certa forma, quem eram aquelas 

pessoas e porque estavam ali, naquela instituição, retomando os estudos. Tendo em vista que 

para tal atividade foram divididas quatro turmas com mais ou menos o mesmo número de 

pessoas, para mim, o relato daquele um quarto de alunos/as da escola que eu estava 

atentamente escutando parecia representar aquela EJA como um todo. É claro que há 

especificidades e exceções mas, de forma geral, via-me de volta há alguns meses, quando 

ainda estava na universidade em que me graduei, desenvolvendo a TLD com educandos/as da 

EJA e, paralelamente, estagiando em uma turma também dessa modalidade. 

Não cabe aqui detalhar a dinâmica de toda a atividade, mas retomando aquele dia e as 

anotações feitas em caderno, de forma informal, revivo as falas que acabaram permeando toda 

a atividade: motivos que os/as fizeram deixar a escola e motivos que os/as fizeram voltar à 
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escola. O que se destacou nesses compartilhamentos foi o fato de que ambos os motivos 

incidiram diretamente na relação que estabelecem com a escola atualmente. 

O teor subjetivo da atividade foi também o segundo ponto que considerei bastante 

válido nesse primeiro contato com a escola. Da turma mista à qual dei apoio na atividade, 

estavam presentes uma senhora e um jovem da sala que pretendia desenvolver a pesquisa - 

pretendia, porque até então não havia conversado com a professora nem submetido o projeto 

aos trâmites do Comitê de Ética da universidade. O jovem quase nada dizia; já a senhora 

relatava suas impressões da escola e de sua vida pessoal. Eram “apenas” dois alunos de um 

grupo que eu não tinha ideia da quantidade de pessoas, mas que foi bastante especial por 

parecer já uma introdução ao que estava disposta a fazer. 

Foi também naquela noite de atividade, quase ao finzinho dela, onde todas as turmas 

se concentravam no centro do pátio e escutavam o diretor fazer o encerramento daquela 

“aula”, que conheci a professora da turma com quem pretendia desenvolver a pesquisa. 

Totalmente solícita e atenta às minhas colocações, Melina deu todo o apoio e abertura para 

que a pesquisa fosse desenvolvida com a sua turma, em suas aulas. 

Fui embora com sentimento de felicidade e satisfação com aquele primeiro passo 

dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conto estas minúcias para que melhor se entenda 

aquela manhã da minha amiga; logo virá a tarde, e 

da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como 

no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente sete. 

(ASSIS, 2006, p. 37). 

 



68 

 

Contado depressa 

 

Já tendo o contato da professora e também depois de uma conversa apresentando o 

projeto à direção da instituição, Melina deixou abertas as portas de sua sala caso eu quisesse 

fazer alguma atividade para conhecer a turma. Assim, a primeira aproximação, de fato, com 

os/as alunos participantes da pesquisa aconteceu em outubro de 2015. 

É importante ressaltar que, como mostrarei adiante, o início do desenvolvimento da 

TLD em sala de aula iniciou-se no primeiro semestre de 2016. Assim, nem todos/as os/as 

alunos/as que conheci na atividade que conto agora permaneceram no ano seguinte; alguns 

passaram para a quinta série, outros “desistiram”.  

Com o aval da professora para que eu elaborasse a atividade, para essa primeira 

aproximação pensei na própria TLD como certa forma de introdução ao que pretendia fazer 

no ano seguinte e talvez um mapeamento para me encontrar nessa floresta em que eu me 

encontrava ainda um pouco perdida. Porém, como a atividade que desenvolveria teria 

começo-meio-fim numa mesma aula, “jogar” um tanto de informações sobre a TLD poderia 

ser assustador para a turma. 

Assim, alguns aspectos deveriam ser considerados na elaboração desse encontro. Em 

primeiro lugar, tinha que ter em mente que se tratava de um primeiro encontro, portanto, a 

cautela com que me apresentaria e apresentaria a proposta era essencial. O segundo aspecto 

era em relação ao tempo em que eu desenvolveria a atividade; por mais que a professora me 

deixasse à vontade em relação ao tempo, certo senso me dizia que eles/as estavam na segunda 

metade do semestre e, portanto, ocupar muito de seu tempo poderia atrapalhar o andamento 

de seu planejamento.  

Em decorrência desses dois aspectos, o cuidado se deu em torno de como desenvolver 

a TLD em certo tempo e qual material levar. Já tinha passado por algumas experiências em 

que a TLD era desenvolvida em apenas um encontro, mas essa situação me deu um certo frio 

na barriga: a primeira impressão estava em jogo com o que estava determinada a fazer.  

Questionava-me a todo o momento de que modo daria uma “amostra” do que 

pretendia fazer no ano seguinte com aquela mesma turma de forma sucinta e dialógica. Se no 

desenvolvimento da pesquisa a intenção era que o livro escolhido para ser lido na atividade 

partisse deles/as, naquela TLD essa escolha teria que ser minha.  

Para encontros únicos, a leitura de um livro, obviamente, está descartada. Passei então 

para a escolha de contos. Tarefa não tão fácil diante das variadas opções que tinha em mãos; 

precisava, portanto, de alguns critérios. A professora já havia me sinalizado que, como aquela 
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turma abrangia alunos/as desde a primeira série até a quarta série, tinham desde aqueles/as 

que estavam em processo inicial de alfabetização até aqueles/as que, perto de passar para a 

quinta série, já conseguiam ler.  

Essa diversidade foi o primeiro aspecto que se apresentou a mim sobre o contexto 

daquela turma. A condição de alfabetizado ou não-alfabetizado não é, como já visto, limitante 

para o desenvolvimento da TLD; porém, tendo em conta o segundo ponto sinalizado pela 

professora, ou seja, que eles/as podem ficar receosos/as com alguém “vindo de fora”, era 

preciso cautela na seleção do conto. 

Qual conto selecionar? Essa questão perdurou alguns dias em minha cabeça, até que 

finalmente percebi que não havia jeito, a seleção seria um tanto subjetiva e não havia 

problema nisso: como leitora que também sou, deveria escolher um conto para aquela 

situação, não deixando de ser dialógico. Diante disso, fiz a seleção de três contos, aos meus 

critérios e, em sala de aula, distribuiria todos para os/as alunos/as para que escolhessem de 

acordo com os critérios deles/as. Parecia ser “justo” assim. 

Os três contos escolhidos foram: Diante da Lei (KAFKA, 2003); Um apólogo (ASSIS, 

1994); Uma amizade sincera (LISPECTOR, 1998). Além, é claro, do particular gosto por 

esses autores e autora, os dois primeiros contos já foram utilizados em TLD. Diante da lei foi 

lido durante um minicurso que participei; já Um apólogo foi utilizado para a apresentação da 

atividade em uma escola na qual desenvolvemos a TLD por quase dois anos. Portanto, esses 

pareciam ser minha zona de segurança, ao passo que Uma amizade sincera me era caro, pois 

Clarice cativa-me no modo em que retrata a amizade não de uma forma banalizada mas, sim, 

no seio da mais pura e árdua (?) sinceridade. 

No dia da atividade, expliquei a todos/as que seria uma atividade de leitura 

compartilhada. Não entrei em detalhes sobre o que vinha ser a Tertúlia Literária Dialógica, 

pois a enxurrada de informações poderia travar qualquer desenvolvimento da atividade e 

participação dos/as alunos/as. Juntamente com a professora, explicamos que seria uma 

atividade que desenvolveria no ano seguinte na minha pesquisa de mestrado e era preciso 

deixar claro que também fazia parte de uma atividade escolar. Isso porque a professora havia 

me alertado que eles/as cobram o exercício escolar, ou seja, tem que ter escrita, leitura, lousa, 

caderno; aquilo significava para eles/as o sentido da escola e que estavam ali para estudar. 

Quer dizer, uma atividade “diferenciada” da rotina de aula que estão habituados/as, poderia 

parecer perda de tempo para aqueles/as jovens e adultos/as que já estavam “atrasados/as” na 

escolarização. Compreendendo totalmente a perspectiva deles/as, portanto, professora e eu 

ressaltamos que era uma atividade de “Português”, mas que não estava sendo avaliada. 
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Feitas as primeiras apresentações, compartilhei com eles/as as cópias dos três contos e 

pedi para que escolhessem o que queriam que fosse lido naquela atividade. Enquanto 

folheavam, tocavam, cheiravam, amassavam, olhavam, liam, desconfiavam, dei algumas 

informações sobre os autores e autora em questão. Essas informações parecem ter sido 

decisivas na exclusão (nenhum voto) do conto Diante da Lei, pois era o único estrangeiro. 

Entre Um apólogo e Uma amizade sincera, depois de algumas conversas, escolheram 

o último. Já organizados/as em um grande círculo, disse que a leitura seria em voz alta e cada 

um/a poderia ler um trecho. Isso foi motivo de alvoroço e muitos já se manifestaram 

claramente ou às escondidas para a professora que não queriam ler. “Tudo bem”, pensei 

comigo, devem ter aqueles/as que gostam de ler em voz alta e quanto aos/as que não querem, 

isso requer tempo e confiança, o que não seria adquirido em poucas horas.  

Para meu espanto, porém, ninguém quis ler; os motivos, creio eu, são os mais 

diversos. Quando planejava a atividade tinha em mente que muitos se recusariam a ler; o que 

eu não imaginava, porém, era que todos/as se recusassem: à medida que o primeiro disse “não 

quero ler”, um efeito dominó pareceu acometer todas aquelas pessoas na sala de aula. A 

professora ainda tentou incentivar um/a ou outro/a que ela sabia que lia, mas as tentativas 

foram em vão. 

Em coro, pediram que Melina e eu lêssemos para eles/as. Compartilhamos então a 

leitura em voz alta e dissemos que, se em algum momento alguém se sentisse à vontade para 

ler conosco, poderia fazê-lo (o que não ocorreu). Depois da leitura, passamos para o diálogo 

em torno do que foi lido. Nesse momento, muitos se manifestaram; a amizade era algo de que 

queriam falar – desde amizades fiéis às falsas; desde amizades entre o mesmo gênero às de 

gêneros opostos; das recentes às antigas etc. 

Não trago aqui as falas dos/as participantes, pois não se tratava ainda da parte 

“efetiva” da pesquisa e, portanto, sem autorização formal de gravação e uso dos dados. 

Aquele momento era, principalmente, uma aproximação com aquelas pessoas e uma pequena 

introdução do que viria a ser no próximo ano.  

Uma sala essencialmente heterogênea desde a faixa etária até a nacionalidade. Havia, 

naquele encontro, três africanos vindos ao país para trabalhar e matriculados naquela escola 

para aprender a língua portuguesa. Falavam de suas amizades no país de origem e 

comparavam com a amizade que perceberam no acolhimento aqui no Brasil. Ao final do 

encontro, dois deles alertaram a mim e a professora que a nossa leitura em voz alta foi 

“rápida” e que, em muitos momentos, não conseguiram acompanhar. “Detalhe”, entre outros 
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daquele encontro, que foram se apresentando para mim e se configuraram em pontos no meu 

mapa rumo à trilha dessa floresta. 

 

 

  Amigos próximos 

 

 O ano de 2015 acabou e junto com 2016 chegava, enfim, o momento de compartilhar a 

leitura de uma obra clássica com aqueles/as educandos/as que minimamente eu havia 

conhecido nas situações anteriormente citadas. De agora em diante, caro/a leitor/a que ainda 

me acompanha, passarei a contar com mais detalhes sobre como os encontros se 

desenvolveram ao longo da pesquisa.  

 Entrada. Em todos os encontros a professora já deixava a sala preparada e quando eu 

chegava, todos/as já estavam sentados/as em círculo. Um breve cumprimento com 

comentários do dia a dia: “como vão?”; “como passaram da semana passada para essa?”; 

“está frio hoje não?”; “estão calados, é o frio?”... Um bate papo descontraído enquanto vou 

sentando em algum lugar vago nesse círculo caloroso e tirando a minha velha sacola com os 

coadjuvantes da atividade: os livros.  

 Depois, enquanto a pilha de livros circulava e cada participante pegava o seu, uma 

rápida retomada do encontro anterior: “E aí, vocês se lembram do que conversamos na 

semana passada?”; “Isso, mais alguém quer comentar?”; “Certo, em qual capítulo paramos?”. 

Essa retomada da leitura e discussão do encontro anterior era também um modo de colocar à 

par quem eventualmente tivesse faltado no último encontro. Após essa “introdução” ao 

encontro seguimos, com um convite para ler, que requer proximidade e amizade: 

Por isso, o começo da lição é abrir o livro, num abrir que é, ao mesmo 

tempo, um convocar. E o que se pede aos que, no abrir-se o livro, são 

chamados à leitura não é senão a disposição de entrar no que foi aberto. O 

texto, já aberto, recebe àqueles que ele convoca, oferece hospitalidade. Os 

leitores, agora dispostos à leitura, acolhem o livro na medida em que 

esperam e ficam atentos. Hospitalidade do livro e disponibilidade dos 

leitores. Mútua entrega: condição de um duplo devir. (LARROSA, 2010, p. 

142). 

 

 A rotina dos encontros se dá até esse momento; depois, leitor/a, tudo escapa do 

previsto e eu mal podia imaginar o que viria em seguida. É claro que a parte da leitura 

compartilhada e do diálogo permanecem; mas, os desdobramentos desses atos, difícil 

controlar. Quantas vezes “preparava-me” para a leitura de cinco capítulos, por exemplo, mas 

ao fim, o encontro se encerrava com a leitura de apenas um capítulo e vários disparadores... O 
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contrário também acontecia: avançávamos na leitura, pois o que eu imaginava que iria 

fomentar várias discussões apenas passava sem afetamento nenhum, pelo menos 

aparentemente. 

 “Mas e como acontecia o momento da leitura compartilhada? Você pode descrever 

melhor? Todos/as liam? E as pessoas que não eram alfabetizadas?” Perguntas entre aspas, 

leitor/a, porque são de outrem. Durante esses dois anos de mestrado e alguns eventos nos 

quais compartilhei o trabalho que aqui escrevo, não houve nenhum em que não me fizessem 

tais questionamentos. É claro que a curiosidade fica: como ler coletivamente com pessoas 

pouco escolarizadas? Como compartilhar a leitura de um clássico com alunos/as que, por 

enquanto, não são alfabetizados/as? 

 Bem, se tomarmos a leitura nesta atividade somente como decodificação das palavras, 

as questões acima apresentadas são mesmo válidas. Porém, ao longo deste capítulo, você verá 

que na TLD se extrapola o que entendemos por leitura; ela toma dimensões-outras para além 

da “simples” decodificação de palavras. A leitura, na TLD, tem a ver com a leitura de mundo, 

assim como nos explica Paulo Freire: 

Processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se 

esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 

que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. 

(FREIRE, 1989, p. 9). 

 

Então, sim, todos/as liam, inclusive Rosineide e José; em voz alta, o que de início era 

um/a ou outro/a, no decorrer dos encontros passou a aumentar.  

 

 

A exposição retrospectiva 

 

 Inúmeras discussões/informações foram surgindo ao longo da atividade. A cada 

análise minuciosa das transcrições, vestígios de uma leitura com pessoas pouco escolarizadas 

emergiam. A organização dos dados foi feita a partir das falas dos/as participantes que 

acabavam por indicar pontos importantes para se pensar na leitura como experiência de 

formação. Assim, como verá, não nos preocupamos em dispor os dados em uma ordem 

cronológica, mas a partir do que se revelava ao longo dos encontros e formava esta 

composição.  
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 Num primeiro combinado com a professora da turma, decidimos que os encontros 

seriam quinzenais, com uma duração de aproximadamente uma hora e meia. Porém, vimos 

que depois de determinado momento os/as alunos/as ficavam cansados/as e não participavam 

com o mesmo vigor do que no início de cada encontro. Isso ficou nítido, principalmente, com 

os/as participantes que não eram alfabetizados/as e, portanto, eram “somente” ouvintes de 

uma leitura em voz alta, sem poder acompanhar no livro. Acresce-se a isso o fato de que o 

intervalo de duas semanas era muito tempo para se lembrar do que fora lido e dialogado no 

encontro anterior: 

 
Pesquisadora: Faz duas semanas que a gente não se encontra, vocês ainda lembram? Do livro, da 

história, em que parte que a gente parou, o que a gente conversou aquela semana? Vocês lembram 

alguma coisa? 

Marcos:
36

 Eu não lembro mais de nada. 

Pesquisadora: Não lembra de nada? Nadinha? Nada? Nem o nome do livro? 

Marcos: O nome do livro eu sei. 

Pesquisadora: Ah tá. Mas a história dele nadinha? 

Marcos: Nada. (Diálogo em sala. 13/04/2016). 

 

 Diante disso, os encontros passaram a ser semanais e com uma duração menor. Como 

já dito, os encontros eram divididos em momentos de leitura compartilhada de um capítulo ou 

mais, e em seguida era aberto o momento de diálogo sobre o que foi lido. Inicialmente, líamos 

um capítulo e logo em seguida já fazíamos comentários sobre ele. Com o passar do tempo, 

vimos que era possível avançar em mais capítulos e depois dialogar, pois muitas vezes a 

leitura de um capítulo não afetava em nada e nenhum/a participante queria comentar.  

 Depois de alguns encontros e como resposta ao que os/as próprios/as alunos/as 

comentavam sobre aquele momento de leitura, passamos a pular alguns capítulos que eram 

“dispensáveis” – entre muitas aspas – à construção da história. A opção por não ler alguns 

capítulos e avançar na história aconteceu por dois motivos: o primeiro deles se deu diante da 

fala de uma aluna sobre a narrativa da obra, dizendo que tinha a sensação de que a história 

não avançava. Depois da leitura de certo capítulo, ela dispara: - Esse aqui é um pouquinho 

repetido, né? Em seguida, completa: - Assim, não é repetido. Já contou a história, a gente 

continua, mas a gente estudou aqui, mas então está assim, a gente já estudou aqui, mas 

continua. Parece que está perdendo a graça. (Diálogo em sala. 04/05/2016). 

Diante da fala dessa aluna, da discussão que se deu decorrente dela e também por uma 

sugestão da professora da turma, optamos por pular alguns capítulos. É claro que caberia a 

                                                      
36

 Os nomes que aparecerão ao longo destas páginas foram escolhidos pelos/as próprios/as participantes, que 

indicaram como gostariam de ser identificados/as neste trabalho. 
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mim decidir quais capítulos não eram “decisivos” para a história; processo complicado, pois 

para mim, todos aqueles capítulos eram caros e anular qualquer um deles significava mutilar 

Dom Casmurro. Mas, assim o fiz, lembrando-me também de Como um romance, no qual 

Daniel Pennac (1993), quando enumera os direitos imprescritíveis do leitor, cita o direito de 

pular páginas: sejam quais forem os motivos pelos quais pulamos as páginas de uma obra ou, 

se ao contrário, nos obriguemos a ler tudo até a última palavra, tudo isso faz parte do nosso 

prazer de leitor/a.  

 O segundo motivo para pular os capítulos naquela ocasião fora o nosso velho e 

conhecido tempo; o tempo cronológico urgia. Não se tratava de uma leitura individual, em 

que eu decido sobre o meu tempo de ler. Apesar de que, individualmente, o tempo para ler 

também é sempre um grande problema, pois como diz Pennac (1993) ninguém nunca terá 

tempo para ler, já que “a vida é um entrave permanente à leitura.” (PENNAC, 1993, p. 118). 

Porém, continua o autor, com uma das mais belas passagens de todos os livros que já li: 

O tempo para ler, como o tempo para amar, dilata o tempo para viver. Se 

tivéssemos que olhar do ponto de vista de nosso tempo disponível, quem se 

arriscaria? Quem é que tem tempo para se enamorar? E no entanto, alguém 

já viu um enamorado que não tenha tempo para amar? Eu nunca tive tempo 

para ler, mas nada, jamais, pôde me impedir de terminar um romance de que 

eu gostasse. A leitura não depende da organização do tempo social, ela é, 

como o amor, uma maneira de ser. A questão não é saber se tenho tempo 

para ler ou não (tempo que, aliás, ninguém me dará), mas se me ofereço ou 

não à felicidade de ser leitor. (PENNAC, 1993, p. 119). 

 

 Mas, a Tertúlia Literária Dialógica desenvolvida com aqueles/as alunos/as da 

Educação de Jovens e Adultos, em sala de aula, era regida pelo horário e calendário escolar e, 

portanto, dependia da organização do tempo social. Era um tempo cedido; em nenhum 

momento a professora controlou esse tempo, mas sabíamos que era cedido e tinha seus 

limites.  

 Com a chegada do fim do semestre o tempo parecia nos encurralar cada vez mais. 

Tínhamos menos de um mês, e ainda estávamos no quadragésimo segundo capítulo. Pensem 

na minha angústia, leitor/a, quando em menos de três encontros nós teríamos que dar conta 

dos CENTO E QUARENTA E UM capítulos restantes. Sim, apeguem-se aos números como 

eu me apeguei naquele momento. O desespero tomou conta; mesmo que eu e você que me lê 

saibamos que muitos dos capítulos são curtos, ainda são CENTO E QUARENTA E UM 

capítulos. O que fazer diante dessa situação? De maneira nenhuma poderíamos encerrar os 

encontros sem terminar a obra pois, como já acompanharam nesse trabalho, um dos principais 

motivos para a escolha de Dom Casmurro foi justamente o desfecho da história. Mais do que 
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isso, não seria ético muito menos empático da minha parte encerrar a pesquisa sem terminar 

aquela leitura. Portanto, sair da escola sem terminar a obra estava fora de cogitação. A 

pergunta então se repetia: o que fazer diante da situação? 

 Em conversa com a minha orientadora, Maria Rosa, pensamos na possibilidade de 

estendermos o período previsto para a realização da atividade, dando continuidade, assim, no 

segundo semestre de 2016. No entanto, um contraponto deveria ser levado dentro dessa 

possibilidade: o fato de que as séries na modalidade de Educação de Jovens e Adultos são 

semestrais e, portanto, no segundo semestre daquele ano, alguns/as novos/as alunos 

chegariam e outros/as sairiam. Diante disso, inevitavelmente, haveria uma “quebra” na 

atividade e a pergunta passou a ser outra: era válido estender os encontros? 

 Nem eu nem minha orientadora poderíamos responder tranquilamente a essa pergunta. 

Apenas os/as participantes e a própria professora da turma saberiam nos dizer o que seria mais 

adequado diante daquela situação em que nos encontrávamos. Melina, mais uma vez, com sua 

sensibilidade e companheirismo nessa jornada, disse que entendia perfeitamente o desenrolar 

da pesquisa, pois ela também havia enfrentado o “vilão” tempo em seu trabalho de conclusão 

de curso. Disse-me que, se eu quisesse, poderia alargar a atividade para depois das férias de 

julho, mas, assim como havíamos imaginado, não seria a mesma coisa pelo fluxo de pessoas 

entrando e saindo naquela turma com o início do segundo semestre. 

Em meio a essa situação, cobrei-me arduamente por não ter tido controle sobre a 

leitura e o tempo:  - Ora, Tammy, você sabia do tempo que tinha para desenvolver a 

atividade, e sabia também da densidade do livro; por que você não apressou o passo? Por 

que deixava que apenas um capítulo se alongasse em um encontro inteiro? Por que não 

mediou corretamente a atividade e fez os cortes/intervenções para que a discussão não se 

estendesse mais que o necessário? E mais outras mil duras perguntas-críticas de mim mesma 

para mim mesma... Mas, ao mesmo tempo, justifico-me (para você e para mim): como falar 

de uma leitura como experiência de formação se a todo o momento há uma pessoa 

controlando o desenrolar desta leitura? Como fazer cortes dos diálogos que aconteciam em 

torno de questões que eram importantes para aqueles/as alunos/as? E além disso tudo, é de 

Dom Casmurro que estamos falando: o amor e a atenção que a leitura dessa obra merece, 

contemplando tudo aquilo que ela tem/tinha a oferecer, não cabe em dez encontros. Talvez 

nem em vinte; talvez, nem a nossa vida inteira daria conta desse clássico já que, como diria 

Calvino “é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer.” (CALVINO, 

1993, p. 11). 
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Diante dessa situação que se apresentava no percurso da pesquisa, novas maneiras de 

ler deveriam ser revistas para darmos continuidade com a atividade no tempo previsto. Depois 

de conversar com a professora da turma achamos melhor encerrar os encontros naquele 

semestre. Para isso, ela disponibilizou duas noites inteiras de aula para fazermos o 

encerramento da atividade. 

Pesquisadora: - Boa noite a todos quem eu ainda não vi e falei. Como a Melina falou, nós vamos 

encerrar essa semana a atividade, foi muito bom estar aqui com vocês, mas na quarta-feira eu me 

despeço certinho. A gente vai encerrar também, porque semestre que vem alguns vão para o quinto 

ano, quinta série, vão entrar novos alunos, e também já fiquei muito tempo tomando as aulas da 

Melina. E a leitura ficou um pouquinho lenta, um pouquinho travada, lemos até o capítulo quarenta e 

dois; fomos lendo devagar, comentando, mas é assim mesmo que a leitura acontece. De agora em 

diante do capítulo quarenta e dois até o final, nós vamos fazer um pouquinho diferente: eu vou 

fazendo mais um resumo dos capítulos, vou falando para vocês mais do que vai acontecendo, do que 

vai se desenvolvendo na história do Bentinho e da Capitu. Alguns capítulos eu vou escolher para a 

gente ler aqui, que eu acho que é importante a gente ler, que tem alguns detalhes importantes, mas a 

maioria eu vou passando só contando para vocês o que acontece para então a gente conseguir 

encerrar o livro. Porque se a gente fosse no mesmo ritmo que a gente estava indo, lendo mais 

devagarzinho, comentando, a gente não ia dar conta de terminar e eu acho importante terminar o 

livro, porque nós queremos saber o que vai acontecer, não é? (Diálogo em sala. 27/06/2016). 

 

Nos últimos encontros, portanto, eu assumi um papel de contadora de histórias. A 

partir do capítulo quarenta e dois fui contando a história e, quando chegávamos num capítulo 

que considerava importante de ser lido na íntegra, em voz alta, fazia uma pausa na minha 

narração e começávamos com a leitura compartilhada. Nessa pausa da minha narração e após 

a leitura compartilhada do capítulo, dialogávamos sobre a história até aquele ponto:  

Pesquisadora: - Capítulo cinquenta e seis, LVI, “Um seminarista”. LVI ou cinquenta e seis, todos 

acharam? Esse mesmo... Esse aqui eu acho importante a gente ler, porque ele conhece uma pessoa no 

seminário, conhece um amigo e esse amigo é uma parte importante de toda a história, da metade da 

história para o final. Alguém quer começar? A gente pode dividir esse capítulo. (Diálogo em sala, 

27/06/2016). 

 

 Esse foi o último “ajuste” que fizemos nos modos de ler ao longo dos encontros. A 

leitura compartilhada não ocorreu da mesma forma desde o início da atividade, no dia 30 de 

março e foi sendo ajustada ao longo dos encontros. Nos primeiros encontros, a professora e 

eu “puxávamos” a leitura em voz alta, para que os/as participantes, ainda desconfiados/as com 

aquela atividade, se encorajassem e também participassem. Gradualmente, alguns/as alunos/as 

já se manifestavam quando eu perguntava “alguém gostaria de ler esse capítulo?”; é claro, 

alguns/as mais, outros/as menos.  

 Quando um capítulo era curto, a leitura ficava a cargo de uma pessoa só. Já com os 

capítulos maiores, acordamos em fazer a divisão da leitura, até para que os/as participantes 

que estavam ouvindo não acabassem se perdendo: 
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Pesquisadora: - E vai lá para o dezoito. Esse é um capítulo bem grandão também, vamos dividir esse 

capítulo por trechos. 

Ranyele: - É “Um plano”? 

Pesquisadora: - É “Um plano”. 

Ranyele: - Posso? 

Pesquisadora: - Começar? Tá. Vamos já decidir quem vai ler esse capítulo, que aí a gente vai fazendo 

por trechos, está bem? O Ranyele vai ler uma parte, quem mais quer ler? 

Paulo: - Eu. 

Pesquisadora: - Seu Paulo também ajuda. Mais alguém? 

Lina: - Eu quero só escutar por enquanto. 

Pesquisadora: - Mayara também ajuda. Mais alguém? A Elisa também ajuda. Esse é um pouco 

grande, aí a gente vai vendo. Eu vou interrompendo, tá Ranyele? Aí eu falo assim “depois seu Paulo, 

depois a Mayara, depois a Elisa”. 

Ranyele: - Pode. 

Pesquisadora: - Então pode começar Ranyele. (Diálogo em sala. 04/05/2016). 

 

 É claro que nem sempre a leitura seguia harmoniosa, e era preciso fazer algumas 

intervenções na leitura dos/as participantes, como pode ser observado nos três excertos que 

seguem: 

 

Pesquisadora: - Quer ler? Tá. 

(Ranyele começa a ler o capítulo cinco, “O agregado”, quando a página termina). 

Ranyele: - Acabou. 

Pesquisadora: - Acabou? Vira a página. 

(Ranyele vira a folha e continua a ler o capítulo cinco) 
 

(Senhor Paulo começa a ler, mas é interrompido). 

Professora: - Só um minutinho, Seu Paulo. 

(A professora percebe que uma aluna havia se perdido na leitura e levanta-se para ajudá-la a 

encontrar o trecho). 

Professora: - Desculpa viu, Seu Paulo. Eu vi que ela estava perdida. Pode começar de novo, Seu 

Paulo. 

 

(Ranyele começa a ler o capítulo doze, “Na Varanda”, termina sem ser interrompido). 

Pesquisadora: - Longo o capítulo, né? E aí? Algum comentário? Deu para lembrar um pouquinho? O 

que vocês acharam dessa parte? 

Rosineyde: - Eu não entendi nada. 

Elisa: - E se lesse de novo? Que a moça não entendeu. Não que ele não leu bem. Ele leu bem. 

(Diálogo em sala. 27/04/2016). 

 

 Como pode ser observado no último trecho, depois que um/a participante terminava a 

leitura em voz alta, algumas vezes era preciso ler novamente o capítulo para que algumas 

pessoas conseguissem acompanhar. Observe, amigo/a, a solidariedade entre os/as colegas de 

turma, que pontuavam a necessidade de uma releitura, mas que de maneira nenhuma fazem 

uma crítica negativa à leitura do Ranyele. Em todos os encontros esse participante, ainda que 

tímido, declarava o desejo de ler em voz alta e assim o fazia. Mais à frente descreverei com 

detalhe este caso. 
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 E assim seguimos, encontro após encontro, não apenas lendo uma obra clássica, mas 

compartilhando experiências, dialogando sobre os afetamentos da história, comentando sobre 

a nossa prática de leitura e também a dos/as outros/as, expondo medos, revelando anseios, 

dividindo sonhos e guardando segredos, como veremos no capítulo de discussão de dados. 

 Por ora, encerro o capítulo que traz meu percurso e que por sua vez traz José Dias, 

quem me inspira como observador, atento, e que me faz adentrar na literatura, no pensar, no 

fazer. 
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DONA GLÓRIA 

 

 

A promessa 

 

Tendo nascido o primeiro filho morto, Dona Glória – uma santa – “pegou-se com 

Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja.”
37

 Leitor/a 

que me lê e que também é leitor/a de Machado de Assis, sabe que é em torno dessa promessa 

que toda a primeira parte do livro se desenvolve. Portanto, sabe também que é decorrente 

dessa mesma promessa e consequente “desenho do destino” de Bentinho que tal vai ao 

seminário e conhece Escobar. Pronto: já temos o desenrolar do livro nessas duas partes da 

história, que tem seu início na promessa de Dona Glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse capítulo – mãe – também dá os contornos ao restante do livro, ou melhor, ao 

trabalho, pois conta sobre a primeira “fase” do desenvolvimento da pesquisa. Não carrega o 

caráter divino da promessa de D. Glória, mas tem a mesma força de desencadear efeitos no 

que importa a essa história.  

A primeira “fase” do desenvolvimento da atividade na escola consistiu na seleção da 

obra que foi lida na TLD. Tal etapa poderia ter sido simples e rápida, mas foi durante a 

                                                      
37

 ASSIS, 2006, p. 24. 

 
 

A minha ideia é dar com tal palavra uma 

definição terrena de todas as virtudes que a 

finada possuiu na vida. Tanto é assim que, 

sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-

la póstuma, não lhe escrevendo o nome. 

(ASSIS, 2006, p. 183) 
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apresentação do projeto numa disciplina obrigatória da pós-graduação
38

 que, Danubia – uma 

amiga muito querida e companheira dessa jornada de mestrado – questionou-me como faria a 

classificação do que é ou não um clássico no momento de fazer essa seleção.  

Não lembro da resposta exata que dei, devo ter me enrolado nas palavras como 

costumo fazer quando alguma pergunta “pega” de jeito. É claro que a ideia era a de que eu 

tivesse um entendimento sobre o que é um clássico para eu poder fazer a filtragem mas, em 

quais pontos teóricos acerca de uma obra clássica iria ancorar-me para fazer essa seleção? 

Danubia, professora de Língua Portuguesa que é, ajudou-me explicando que o que é 

comum para o entendimento de clássico é justamente seu caráter atemporal, ou seja, 

continua sendo importante mesmo tendo passado o seu contexto de surgimento ou dentro de 

uma corrente estilística: estava tudo anotado em meu caderno com as anotações daquele dia. 

E então a professora Maria Rosa acrescentou dizendo que, no momento que os/as 

participantes decidissem qual livro iriam ler na atividade, eles/as próprios/as acabariam por 

“conceituar” o que é um clássico ao apresentar suas considerações e visões sobre os grandes 

temas humanos que definem uma obra clássica. Assim, haveria uma movimentação de sentido 

pelo grupo em torno da obra e o clássico, nessa perspectiva, teria muito mais a ver com o 

sentido produzido pelo livro no/a leitor/a. O dialógico também acabaria se apresentando no 

que é um clássico para estas pessoas. 

Foi naquele momento, portanto, que a seleção da obra a ser lida na atividade não seria 

somente mais uma etapa. De modo contrário, essa seleção estava agora carregada de sentido e 

poderia nos contar muita coisa sobre a construção de uma definição de obra clássica e, mais 

especificamente, para pessoas pouco escolarizadas.      

Assim, o aprofundamento em torno dos aspectos que permeiam a seleção do livro 

clássico – tanto pela minha parte, como pesquisadora-leitora, quanto por parte dos/as 

participantes da atividade – teve como objetivo a captura de indícios que sinalizaram as 

compreensões do que se configura um clássico para pessoas pouco escolarizadas. 

Se os denominados clássicos “continuam a ter muito que dizer a cada geração, porque 

falam de verdades profundas, inerentes ao ser humano” (MACHADO, 2012, p. 82), quais são 

os tais grandes “temas humanos” para esses/as alunos/as? O que a opção pela leitura de 

determinado livro em detrimento de outro na atividade de TLD pode indicar sobre o que vem 

a ser um clássico para pessoas que estão retomando o processo de escolarização? 

                                                      
38

 Disciplina denominada “Seminários em Linguagem-Experiência-Memória-Formação” na qual os/as alunos/as 

matriculados/as apresentam os seus respectivos projetos de pesquisa com a presença do/a professor/a da 

disciplina, bem como o/a orientador/a.  
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No início deste trabalho pedi que você, leitor/a, aguardasse para a discussão sobre os 

clássicos. É chegado o momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otelo 

 

 Desde a origem dos contornos literários que a palavra assumiu, os clássicos são 

destacados, principalmente, por sua qualidade perene. Há um consenso de que as obras 

clássicas são aquelas que continuam tendo importância e relevância na sociedade e na cultura 

mesmo passado seu contexto de surgimento. São obras que tratam com grande qualidade e 

profundidade de temas inerentes ao ser humano e, por isso mesmo, são universais 

independentemente da cultura e da época.  

 Se por um lado existe a concordância em relação às características de referência e 

permanência dos clássicos, por outro, a discussão em torno dos critérios de definição de uma 

obra clássica é um campo de disputas. Bloom (1994), ao eleger os cânones da literatura 

ocidental, o faz pelo campo crítico literário-estético e tece uma crítica aos que defendem a 

abertura deste rol clássico baseado em argumentos num viés mais político (os chamados 

“Escola do Ressentimento”). Vemos, portanto, que os critérios de seletividade para que uma 

obra seja considera clássica, ou um cânone, têm sido disputados por forças “artístico-

estéticas” de um lado e, “políticas”, por outro. 

  

 
 

Prazos largos são fáceis de subscrever; 

a imaginação os faz infinitos.  

(ASSIS, 2006, p. 24) 
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O Cânone, palavra religiosa em suas origens, tornou-se uma escolha entre 

textos que lutam uns com os outros pela sobrevivência, quer se interprete a 

escolha como sendo feita por grupos sociais dominantes, instituições de 

educação, tradições de crítica, ou, como eu faço, por autores que vieram 

depois e se sentem escolhidos por determinadas figuras ancestrais. Alguns 

partidários recentes do que se encara como radicalismo acadêmico chegam 

mesmo a sugerir que as obras entram no Cânone devido a bem-sucedidas 

campanhas de publicidade e propaganda. Os compares desses céticos às 

vezes vão mais longe e questionam até mesmo Shakespeare, cuja eminência 

lhes parece algo assim como uma imposição [...] A originalidade torna-se 

um equivalente literário de termos como empreendimento individual, auto-

suficiência e competição, que não fazem a felicidade dos corações 

feministas, afrocentristas, marxistas, neo-historicistas focaultistas ou 

desconstrutores – de todos que descrevi como membros da Escola de 

Ressentimento. (BLOOM, 1994, p. 27-28). 

 

 Caro/a, essa é uma discussão que talvez exceda a proposta desta dissertação, mas por 

outro lado, não é um assunto que pode deixar de ser discutido. É provável também que essa 

questão seja de uma ordem mais linguística e, portanto, fora do meu domínio. Ainda assim, 

insisto em fazer algumas colocações sobre a crítica que Bloom traz em O cânone ocidental: 

os livros e a escola do tempo. Até porque, calar-me diante de seus fundamentos na elegia dos 

clássicos, significa consentir; e sim, concordo com o autor em algumas considerações. Porém, 

há alguns pontos em seus argumentos que suscitam incômodos e que acredito ser válido 

compartilhar com você, amigo/a leitor/a, até para que acompanhe a compreensão de obra 

clássica que assumo neste estudo.  

 Concordo – sem titubeações – quando o autor afirma que o que torna canônico o autor 

e a obra é a estranheza, “um tipo de originalidade que ou não pode ser assimilada, ou nos 

assimila de tal modo que deixamos de vê-la como estranha.” (BLOOM, 1994, p. 12). Assim, 

continua o crítico literário, o que as diferentes obras canônicas têm em comum é a sua 

capacidade de fazer-nos sentir estranhos em casa; e eu acrescentaria também o oposto: a 

capacidade de nos deixar à vontade com o mundo externo a nossa casa.  

Como foi visto anteriormente, a principal crítica do autor se dá contra os grupos do 

que ele denomina de “Escola de Ressentimento”. Fazem parte desse movimento grupos 

minoritários que “desejam derrubar o Cânone para promover seus supostos (e inexistentes) 

programas de transformação social.” (BLOOM, 1994, p. 13). O autor afirma que esses grupos 

insistem que há uma ideologia envolvida na formação desse cânone, sugerindo que 

estabelecer (ou perpetuar) um cânone é um ato ideológico em si. 

Porém, para o crítico literário, os princípios de seletividade dos cânones literários 

somente são elitistas à medida que se fundem em critérios “severamente artísticos”. Assim, 
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Bloom é bastante enfático em seus argumentos ao dizer que os critérios de seleção dos 

cânones da literatura estão no valor estético e que não cabe a essa seleção questões mais 

politizadas, rumo a abertura desse rol. 

O movimento de dentro da tradição não pode ser ideológico nem colocar-se 

a serviço de quaisquer objetivos sociais, por mais moralmente admiráveis 

que sejam. A gente só entra no cânone pela força poética, que se constitui 

basicamente de um amálgama: domínio da linguagem figurativa, 

originalidade, poder cognitivo, conhecimento, dicção exuberante. A injustiça 

final da injustiça histórica é que não dota necessariamente as vítimas de nada 

além do senso de sua própria vitimação. O Cânone Ocidental, seja lá o que 

seja, não é um programa de salvação social. (BLOOM, 1994, p. 36). 

 

Até então, compreendo que quando falamos de clássico, estamos falando de um valor 

estético de qualidade e de originalidade e que, portanto, não permite uma despretensiosa 

abertura a “qualquer” tipo de obra. Ao que, no entanto, me oponho, é que para embasar seu 

argumento e defender o cânone literário de um suposto ataque, Bloom utiliza-se de um 

veemente contra-ataque à luta politizada de grupos minoritários. Nesse contra-ataque, o autor 

afirma que “a ideia de que beneficiamos os humilhados e ofendidos lendo alguém das origens 

deles, em vez de ler Shakespeare, é uma das mais curiosas ilusões já promovidas por ou em 

nossas escolas.” (BLOOM, 1994, p. 495). 

É a partir desse ponto que teço algumas ressalvas nas considerações do autor. Ler e 

defender a inclusão de obras de grupos historicamente, socialmente e culturalmente excluídos 

não se trata de beneficiá-los, como tampouco ignorá-los. É uma ingenuidade entender que “lê-

los” seja somente no sentido conotativo da palavra; “lê-los” é estar a favor deles/as, é assumir 

uma luta.  

Além disso, não podemos negligenciar a importância de obras que assumam uma 

postura contra qualquer tipo de exclusão e dê visibilidade como sujeito da história. Como nos 

diz Girotto, é inegável a existência na literatura de obras que assumiram uma posição contra 

as iniquidades sociais por um lado, e por outras obras que colocaram os excluídos 

culturalmente e historicamente (negros, pobres, mulheres etc.) em posições inferiores. 

Temos a denúncia da miséria nas mãos de Graciliano Ramos, ao retratar 

“Vidas Secas”, mas também temos os pobres condenados nos versos de “O 

Cortiço”, de Aluísio de Azevedo, assim como o sertanejo nas mãos 

estigmatizadas de Lobato, ou seja, o Jeca, ou mesmo a “negra beiçuda” 

(expressão do próprio autor) D. Benta. (GIROTTO, 2011, p. 108). 

  

Estamos cientes nesse trabalho de que os clássicos não têm absolutamente a ver com 

formação de valores, pois como diz o autor referenciado “ler a fundo o cânone não nos fará 

uma pessoa melhor ou pior, um cidadão mais útil ou nocivo.” (BLOOM, 1994, p. 36). Isso 
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não quer dizer, no entanto, que a leitura de um clássico é despojada de um ato político. Ter 

consciência da posição que um autor assume numa obra e que, inevitavelmente, reflete em sua 

escrita, é essencial, pois possibilita a formação de uma posição que queremos assumir no 

mundo. Não envolve a formação de uma moralidade, mas há a experiência de formação 

quando, semanalmente, pessoas pouco escolarizadas fazem a leitura de um clássico e a partir 

de uma história pensam em suas próprias. 

Assim, “polêmicas” tais como as anteriormente citadas, sempre existirão quando o 

assunto é o critério de seleção de uma obra clássica ou em relação ao próprio conteúdo do 

livro. Porém, mais relevante do que discutir se a seleção dos clássicos está baseada em 

critérios elitistas ou não, o essencial é ter em mente que o acesso às obras clássicas é direito 

de todas as pessoas; a privação delas é que se torna uma atitude elitista. Nesse sentido, para 

além do critério estético-artístico da obra, assumimos uma postura política que defende a 

democratização do acesso a tais obras para todas as pessoas. 

Antonio Candido, ao defender o direito à literatura como direito humano, já fazia essa 

denúncia contra a exclusão de parcela da sociedade à fruição da literatura: 

O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém com 

a maior dureza a estratificação das possibilidades, tratando como se fossem 

compressíveis muitos bens materiais e espirituais que são incompressíveis. 

Em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida em que um 

homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e 

aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele, 

ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a canção 

popular, o provérbio. Estas modalidades são importantes e nobres, mas é 

grave considerá-las suficientes para a grande maioria que, devido à pobreza 

e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas. (CANDIDO, 1995, p. 

186). 

  

Ainda de acordo com o autor, “negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade” (CANDIDO, 1995, p. 186), uma vez que a literatura é fator essencial e 

indispensável de humanização, confirmando o homem na humanidade. Para Candido, a luta 

pelos direitos humanos envolve a luta para que todas as pessoas possam ter acesso aos 

diferentes níveis culturais, incluindo a fruição da arte e da literatura como um direito 

inalienável.  

Assim sendo, Dom Quixote, Cem Anos de Solidão, Os miseráveis, Madame Bovary, A 

Revolução dos Bichos, Fausto, Anna Karenina, Crime e Castigo, A metamorfose, Romeu e 

Julieta, O grande sertão - veredas, Dom Casmurro... devem ser obras de acesso a todas as 

pessoas, indiscriminadamente, uma vez que a literatura “corresponde a uma necessidade 

universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar 
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forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos 

humaniza.” (CANDIDO, 1995, p. 186). 

Dito isso, retomemos à construção da noção do que é um clássico que atenda às 

perspectivas desse estudo. Para tal, recorremos a Italo Calvino (1993) e suas quatorze 

propostas de Por que ler um clássico, pois o modo como o autor constrói proposições de 

definição de clássico muito mais pela relação que se estabelece entre esse tipo de obra e o/a 

leitor/a do que efetivamente uma lista de autores/livros, torna-se a principal justificativa de 

nos referenciarmos em sua obra.  

Além disso, temos como referência os principais estudos do CREA que nos ajudam a 

construir elementos para definir o que é um clássico. De acordo com a página oficial das 

Comunidades de Aprendizagem, as obras clássicas da literatura universal são aquelas que 

perduram ao longo do tempo e sobre as quais: 

[...] existe um consenso universal que reconhece sua qualidade e sua 

contribuição ao patrimônio cultural da humanidade. São obras modelo em 

seu gênero, também são obras que refletem com uma grande qualidade e 

profundidade os grandes temas que preocupam a humanidade, os universais, 

independente da cultura ou da época. São obras que não saem de moda, que 

seguem instigando as pessoas através de gerações, ainda que tenham sido 

escritas há centenas ou mesmo milhares de anos, como a Ilíada ou a Odisséia 

de Homero. (COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM, 2016, s/p. – 

tradução nossa).
39

 

 

 As principais páginas oficiais que apresentam informações e estudos sobre as Tertúlias 

Dialógicas fornecem listas de obras de clássicos da literatura universal, como pode ser 

verificado no site “Mil y una Tertulias Dialogicas”.
40

 

 Outro aspecto que sempre deve ser destacado sobre os clássicos da literatura universal 

é a diferença que existem entre esses tipos de obras e as obras renomadas. Podemos dizer, 

logo de início, que estas últimas são reconhecidas por estarem “na moda”, ou seja, marca um 

contexto e tempo específico. Já as obras clássicas são aquelas que marcam uma posição na 

literatura e perpassam o seu contexto de surgimento, isso porque trata dos grandes temas, das 

grandes perguntas filosóficas que têm interpelado a humanidade. 

                                                      
39

 “Sobre ella existe un consenso universal que reconoce su calidad y su aportación al patrimonio cultural de la 

humanidad. Son obras modelo en su género. También son obras que reflejan con una gran calidad y profundidad 

los grandes temas que preocupan a la humanidad, los universales, independiente de la cultura o la época. Son 

obras que no se pasan de moda, que siguen interesando a las personas a través de generaciones aunque hayan 

sido escritas hace cientos o incluso miles de años, como la Ilíada o la Odisea de Homero.” (COMUNIDADES 

DE APRENDIZAGEM, 2016, s/p.). Disponível em: <http://comunidadesdeaprendizaje.net/actuaciones-de-

exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-literarias-dialogicas-tld/> Acesso em: 24 abr. 2016. 
40

 Ver: <http://confapea.org/tertulias> 

http://confapea.org/tertulias
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 Além disso, Girotto afirma que as obras clássicas “possuem essa capacidade de 

reorganização mental e, consequentemente, social, pela capacidade de reorganizar em nós 

mesmos os sentimentos geralmente “vagos ou informulados” internamente, ou seja, os versos, 

as palavras dessa literatura.” (GIROTTO, 2011, p. 107). Assim sendo, continua a autora, a 

leitura dos clássicos não se deve dar somente pela qualidade literária e estética, mas também 

por sua capacidade de (re)formular o pensamento e a construção de novas aprendizagens. 

 Caro/a leitor/a, trouxemos no início desse item uma pequena discussão em torno dos 

critérios de definição de uma obra clássica com a intenção de criar argumentos que mostrem 

que, em muitas situações, não há um consenso sobre o que vem a ser um livro ou um autor 

clássico. Porém, trouxemos, em seguida, as definições de obras clássicas que acreditamos e 

utilizamos nesse estudo de modo que se entenda também o porquê de se utilizá-las na 

atividade de Tertúlia Literária Dialógica.  

 

 

Uma pergunta tardia 

 

 A escolha do livro que foi lido durante a Tertúlia Literária Dialógica consistiu na 

primeira etapa do desenvolvimento da atividade na escola e envolveu pontos importantes da 

Aprendizagem Dialógica, principalmente porque tal seleção foi feita coletivamente com os/as 

educandos/as. 

 Primeiramente, fiz uma pré-seleção dos livros clássicos existentes na biblioteca da 

escola. É importante destacar que a biblioteca da escola foi o local escolhido para a busca das 

obras, visto que esse é o espaço primeiro no qual os/as alunos/as podem procurar os livros. 

Nesse sentido, a democracia do acesso foi pensada no espaço que eles/as têm para continuar a 

buscar os livros clássicos após o fim da pesquisa.  

 Naquele espaço escolar, onde os livros eram organizados e classificados por 

anos/turmas, o primeiro movimento foi dirigir-me às duas estantes em que uma etiqueta 

indicava “EJA”. Nessas estantes, percorri os olhos por todas as prateleiras, a fim de encontrar 

os clássicos. Um exercício exaustivo diante de todos aqueles livros enfileirados e aglutinados 

naquelas prateleiras. O que facilitou tal busca foi a existência de livros didáticos nesse 

emaranhado e que, portanto, excluiria do meu percorrer de olhos. Fora isso, foi uma busca 

minuciosa, obra por obra, num movimento de olhos e mãos, que anotava cada título clássico 

que encontrava. Reproduzo na sequência a lista que rascunhei em uma agenda, na exata 

ordem em que encontrava os livros: 
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- Dom Casmurro: 4 

- O Crime do Padre Amaro: 2 

- Memórias Póstumas de Brás Cubas: 3 

- Triste fim de Policarpo Quaresma: 7 

- O ateneu: 2 

- O enfermeiro: 1 

- Senhora: 3 

- O cortiço: 5 

- Sagarana: 1 

- Memórias inventadas: 1 

- Quatro contos de Poe, Henry...:1 

- Quem conta um e outros contos: 1 

- Laços de família: 1 

- Alice: 4 

- Iracema: 3 

- Sonho de uma noite de verão: 1 

- Fábulas italianas: 1 

- Os melhores 100 contos do século: 1 

- Quincas Borba: 3 

- Primeiras estórias: 2 

- Ensaio sobre a cegueira: 1 

- Histórias extraordinárias (Poe): 1 

- O quinze: 3 

- A metamorfose: 1 

- Auto da compadecida: 1 

- Auto da barca do inferno: 1 

- Memórias de um sargento de milícias: 4 

- Grande sertões - veredas: 1 

- O guarani: 1 

- Cidades invisíveis: 1 

- O cavaleiro inexistente: 1 

- 1984: 1 

- Diário de Anne Frank: 1 

- A terra dos meninos pelados: 1 
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- A hora da estrela: 1 

- Romeu e Julieta (Ruth Rocha): 1 

- O pequeno príncipe (adaptação): 1 

- A vida íntima de Laura: 1 

- A bolsa amarela: 1 

- A mulher que matou os peixes: 1 

 Sobre essa lista é importante dizer que ela não reproduz fielmente o que há de obras 

clássicas naquela biblioteca, visto que passou por uma filtragem minha, para a qual pude ou 

não saber classificar o que seja um livro clássico. Além disso, deve-se considerar os livros 

que estavam sob empréstimo ou, eventualmente, “perdidos” em outras estantes. Chamo a 

atenção também para as cinco últimas obras listadas, que são adaptações de obras clássicas 

para o público infantil. 

 Desse levantamento, reduzi a quatro obras que levaria aos/às alunos/as para que 

posteriormente fizessem a escolha: Dom Casmurro (ASSIS, 2006); A metamorfose (KAFKA, 

1991); O quinze (QUEIROZ, 1987); e A hora da Estrela (LISPECTOR, 1998).  

 Quais critérios utilizei para reduzir uma biblioteca a essas quatro obras? O que pautou 

minha escolha por esses livros? Qual é a ideia de clássico que fomento e que refletiu na 

escolha desses autores?  

 Não há respostas objetivas para tais perguntas. Dentre algumas razões por ter 

escolhido uma ou outra obra está simplesmente a proximidade e afetividade que tenho com 

esses livros e, portanto, aspecto inteiramente subjetivo. Mas, por outro lado, não poderia 

escolher somente por um gosto pessoal; afinal, essa pré-seleção era justamente para um grupo 

de pessoas, não para mim. 

 Tendo isso em vista, num primeiro momento pensei em selecionar obras que tivessem 

em grande quantidade na biblioteca; era indispensável que se considerasse a disponibilidade 

do livro e o próprio acesso, uma vez que a materialidade do livro era um elemento importante 

na perspectiva de leitura aqui defendida. Os livros em maiores quantidades na biblioteca 

foram O triste fim de Policarpo Quaresma (7), O cortiço (5), Dom Casmurro (4), Alice (4) e 

Memórias de um sargento de milícias (4). 

 No entanto, as obras de Lima Barreto e Manuel Antônio de Almeida não me 

chamavam a atenção. A obra de Aluísio de Azevedo, ao contrário, era uma obra pela qual 

tinha bastante apreço, ainda que tivesse feito essa leitura apenas uma vez, para o vestibular; 

foi uma história que “ficou”, diferente das outras duas anteriormente mencionadas. Alice, 

como já explicado, fez parte de um trabalho desenvolvido pela professora da turma 
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participante da atividade, e talvez escolhê-lo seria um tanto repetitivo. Dom Casmurro, dentre 

todos os autores brasileiros citados, era meu preferido. 

É fato que Dom Casmurro fora daquelas leituras obrigatórias para vestibular, à época 

em que eu havia chegado do Japão. Como já disse, era preciso conhecer os clássicos para ir 

minimamente bem nos vestibulares que viriam pela frente. Antes disso, conhecia Dom 

Casmurro por nome, citado pela professora de literatura durante o primeiro ou segundo ano 

do Ensino Médio. Mas, sabemos que essas obras citadas somente para exemplificar um 

período da literatura é o mesmo que não as citar. 

 Aquela foi minha primeira leitura de Dom Casmurro; uma boa leitura, sim, mas era 

preciso uma (re)leitura. E ela não veio tão cedo; somente no ano retrasado (2015), meu 

primeiro ano de mestrado é que me voltei para a leitura de alguns livros clássicos. Encontrei-

me com alguns deles: Fiodor Dostoievksy, Franz Kafka, Gabriel García Marquez, Italo 

Calvino, Henry Miller, Ernest Hemingway, George Orwell, Hans Christian Andersen, 

Gustave Flaubert, Leon Tolstoi, Clarice Lispector, Cecília Meirelles e, claro, Machado de 

Assis. 

 Sabemos da riqueza de um (re)encontro, seja ele com amigos/as, parentes, amores e, 

especialmente, com um livro. Calvino (1993) assim define: 

Relendo o livro na idade madura, acontece reencontrar aquelas constantes 

que já fazem parte de nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos 

esquecido. Existe uma força particular da obra que consegue fazer-se 

esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. (CALVINO, 1993, p. 10). 

 

Assim, lembrando-me desta (re)leitura que era na verdade uma descoberta, dos livros 

mencionados anteriormente escolhi Dom Casmurro sem titubear.  

 Considerando também que “o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e 

que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele” (CALVINO, 

1993, p. 13) pensei que a seleção não poderia ser pautada apenas pela quantidade de livros 

existente na biblioteca. Não deveria estar ligado a um número, mas à relação que se estabelece 

entre história/livro e leitor/a. Assim, o número de exemplares das obras não deveria ser o 

critério definidor da minha seleção, uma vez que haveria outras formas de adquirir os livros 

(como será explicado mais adiante). 

 Dito isso, além da obra de Machado de Assis, O quinze foi escolhido pela sua 

temática, sua narrativa e também pelo fato de ter uma escritora mulher. A hora da estrela, 

pela personagem Macabeia, que é ficção, mas descrita e contada em uma história tão 

encarnada humana, que parece real: e é real, em muitas pessoas. Por fim, A metamorfose, 
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além é claro, de sua história, foi selecionada também para que um livro estrangeiro figurasse 

nesse rol de obras pré-selecionadas.  

 Portanto, nessa pré-seleção há um movimento de sentido em torno do que se configura 

uma obra clássica, partindo de certos critérios universais e também do que é um clássico nas 

minhas leituras. E esse movimento continua quando levo essas quatro obras para que os/as 

alunos/as escolham qual livro querem ler na atividade e acabam por definir o que se torna um 

clássico para eles/as. 

 E escolheram... Queriam ler e dialogar sobre Dom Casmurro.  

 Se antes as perguntas dirigiram-se a mim quanto à escolha pelas quatro obras dentre 

tantas outras na biblioteca, as mesmas perguntas são feitas para essa escolha por esses/as 

participantes. O que balizou a escolha da obra Dom Casmurro? 

 Antes de pensar na resposta a essa questão é importante descrever como foi feita essa 

seleção. Levei as quatro obras para os/as alunos/as, fazendo um resumo de cada uma, bem 

como um breve comentário sobre cada autor/a. No momento em que fazia um “resumo” de 

Dom Casmurro, tomando certo cuidado em não acabar contando a história, a professora da 

turma, leitora desse livro também, colocou sua opinião sobre a obra e destacando o fator 

“instigante” no final da história. A colocação da professora, referência da turma, pode ter sido 

determinante, já que a escolha pela obra de Machado de Assis foi unânime, justificada 

pelos/as próprios alunos/as que estavam ávidos/as pelo final da história.  

 Amigo/a leitor/a, retomemos aquela pergunta que fiz no início desse capítulo: o que a 

opção pela leitura de determinado livro em detrimento de outro na atividade de TLD pode 

indicar sobre o que vem a ser um clássico para pessoas que estão retomando o processo de 

escolarização? E voltemos agora ao parágrafo anterior em que conto que o processo de 

escolha da obra pode ter sido determinado pela colocação da professora. O que quero dizer é 

que, diante disso, não encontraria naquele momento todos os indícios sobre o que viria a ser 

um clássico para aqueles/as educandos. 

 Assim, passamos a depositar nos momentos de leitura e discussão da obra encontrar 

pistas de como tais participantes se relacionavam com o livro e que nos contassem o que seria 

um clássico para eles/as.  

 Porém, ao longo do desenvolvimento do trabalho, percebemos que mesmo que não 

houvesse a interferência da professora no momento de seleção, não teríamos 

condições/elementos que nos assegurassem dizer o que vem a ser um clássico para essas 

pessoas, nem mesmo com o decorrer da leitura e discussão do livro. 
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Isso porque tais educandos/as possuíam uma relação curta com os livros e, sendo 

assim, tornava-se inviável pensar em como eles se manifestariam sobre o que seria um livro 

clássico. Assim, caro/a leitor/a, lançamos tal questão no início deste capítulo, mas não temos 

todos os elementos que possam responder. 

 O que podemos, com o material produzido e coletado, é rascunhar uma definição de 

clássico através do modo como a participante Mayara se relacionou com o livro lido ao longo 

dos encontros e todas as situações em que ela expôs suas outras leituras. É, portanto, com 

Mayara, que estabeleço um diálogo para inverter a “lente” da abrangência, muitas vezes não 

tão consensuais em torno dos critérios definidores de uma obra clássica, para os critérios que 

essa participante constrói sobre o seu clássico (CALVINO, 1993). 

Mas isso veremos com mais detalhes no próximo capítulo, caro/a leitor/a. Por hora, 

convido-o/a para um pulo no ano de 1895. 

 

 

Uma ideia 

 

 Amigo/a leitor/a, talvez você deva estar se perguntando o porquê desse convite para 

tão longe no tempo, e mesmo que você não tenha se perguntado, gostaria de lhe explicar a 

razão. Antes de avançar nesse trabalho compartilhando a leitura de Dom Casmurro na 

atividade de TLD com alunos/as da EJA é preciso, primeiro, apresentar tal obra. Ora, sabemos 

que Dom Casmurro foi o grande escolhido, mas podemos dialogar sobre essa leitura sem ao 

menos mencionar do que se trata a obra?  

 Penso que não, e é justamente por isso que neste item propus a escrever sobre Dom 

Casmurro. Aparentemente, uma tarefa fácil: faça um resumo do livro. Contudo, estamos 

falando de um clássico, caro/a, e as questões surgiram: como apresentar a história de Bentinho 

e Capitu? Como resumir um clássico? Como descrever uma história sem deixar minhas 

impressões? Como fazer a apresentação de uma obra que lhe escapa entre os dedos? 

 Tomada por essas questões, uma ideia surgiu: apresentar a obra através do 

rastreamento das correspondências do autor – Machado de Assis – durante o período de 

produção/escrita do livro. Assim, buscamos responder: como se reflete nas correspondências a 

obra que Machado de Assis produziu durante o período de 1890 a 1900?  

 As correspondências do período mencionado estão organizadas no terceiro tomo de 

uma publicação organizada pela Academia Brasileira de Letras, intitulada “Correspondência 
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de Machado de Assis”. Tal obra foi reunida, organizada e comentada por Irene Moutinho e 

Sílvia Eleutério e foi publicada no ano de 2011, centenário da morte do autor. 

Por tudo isso, pareceu à Academia Brasileira de Letras que uma das 

melhores maneiras de homenagear Machado de Assis por ocasião do 

centenário de sua morte seria começar a publicação, por ordem cronológica, 

da correspondência completa do nosso maior escritor, tanto a ativa quanto a 

passiva, tanto a já publicada quanto a inédita. (MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 

2011, p. IX). 

 

Conhecida tal publicação, aprofundamo-nos na análise do terceiro tomo, ou seja, as 

correspondências datadas entre 1890 e 1900, pois interessa-nos o processo de criação da obra 

Dom Casmurro, de modo a capturar nas correspondências elementos que contem sobre a 

criação de uma das obras mais importantes da literatura brasileira e os indícios entre relação 

autor-e-obra que se estabelece na escrita de um livro. 

Sabemos que a obra foi impressa em 1899, mas já em 1895 (e por isso o convite para 

voltarmos a essa data) Dom Casmurro já aparecia nas cartas de Machado de Assis. Em 

correspondência para Magalhães Azeredo (02/04/1895), o autor indica que está trabalhando 

em algumas páginas. Observem no trecho seguinte que o autor acredita que seu trabalho 

estará concluído no mesmo ano, o que sabemos que ocorre somente quatro anos depois, em 

1899: 

Creio que já lhe disse estar com um livro no prelo, simples coleção de 

contos
41

, já dados na imprensa diária; é uma escolha deles, ainda me ficam 

outros. Nas horas que me sobram do trabalho administrativo, que é muito, 

como sabe, vou trabalhando em algumas páginas que aparecerão este ano, 

se puder ser. E o seu livro de contos e novelas, quando aparece? E o de 

versos? (CARTA DE MACHADO DE ASSIS A MAGALHÃES DE 

AZEREDO apud MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 72). 

 

Em resposta à carta acima mencionada, Magalhães Azeredo (27/04/1895) mostra-se 

curioso para saber do que se tratam tais páginas nas quais o amigo trabalhava. Em troca de 

saber o que o autor estava escrevendo, Magalhães Azeredo compartilha um poema com o 

amigo: 

Qual é o outro trabalho em que se ocupa nas horas que lhe sobram das 

tarefas administrativas? Não poderei sabê-lo? Creia que sou discreto; e 

faça-me essa confidência. Para merecê-la, aqui lhe faço também eu uma 

confidência, pedindo que guarde segredo. Não adivinha o que é. São uns 

versos que perpetrei em espanhol... Leia-os e não se ria [...] (CARTA DE 

MAGALHÃES DE AZEREDO A MACHADO DE ASSIS apud 

MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 77). 

 

                                                      
41

 A simples coleção de contos a que Machado de Assis se refere trata-se de “Várias Histórias”, cuja primeira 

edição data do ano de 1896. 
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Machado de Assis em carta de 26 de maio de 1895, diz então do que se trata o livro 

que está trabalhando. Comenta que já havia pensado em três títulos, mas logo os descartou. 

Observem no trecho na sequência que o autor compartilha com o amigo sobre o tempo em que 

escreve a obra: há grandes intervalos de dias e, até mesmo, de semanas. Mais uma vez volta a 

dizer que pretende concluir o livro ainda naquele ano (1895), o que não ocorreu, como já nos 

é conhecido. Depreende-se, portanto, que Dom Casmurro teve longa gestação. 

Pelo que me toca, o livro em que trabalho é ainda um romance. Não estou 

certo do título que lhe darei; já lhe pus três, e eliminei-os. O que ora tem é 

provisório; ficará, se não achar melhor. Disse-lhe romance, mas subentenda 

que no gênero do meu Quincas Borba, o melhor que se acomoda ao que 

estou contando e à minha própria atual feição. Não trabalho 

continuadamente; tenho grandes intervalos de dias, e até de semanas. As 

tarefas administrativas são muitas, como já lhe disse, não tenho noites. Se 

puder concluir o livro este ano, tanto melhor. Se pudesse fazer uma escolha 

das Semanas, publicá-la-ia; mas valeria a pena o trabalho? Demais, há em 

muitas delas erros tipográficos, palavras trocadas, não emendadas 

oportunamente, e que me obrigariam agora a fadigas sem utilidade. Já lá 

vão três anos que faço esta crônica da Gazeta... Como passa o tempo! 

(CARTA DE MACHADO DE ASSIS A MAGALHÃES DE AZEREDO 

apud MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 82). 

 

 Após essas correspondências, segue-se um intervalo de quatro anos, durante os quais 

não se fala mais de Dom Casmurro. Somente em 28/07/1899, Machado de Assis volta a fazer 

um breve comentário sobre a obra, dividindo com o amigo o título do livro: 

A casa Garnier reimprimiu ultimamente um dos meus livros mais antigos, os 

Contos Fluminenses; fê-lo sem que eu houvesse revisto o trabalho, e (creio 

que por equívoco) sem aviso prévio, e sem lhe pôr a nota de que era edição 

nova. Por tudo isso não lhe mando um exemplar. Se ler a notícia que o 

Veríssimo escreveu sobre ele no Jornal do Comércio, verá que este nosso 

ilustre companheiro e amigo sabe ser não menos amigo que crítico; assim 

outros, raros, que não nomeio. As Páginas recolhidas estão prestes a sair, 

impressas em Paris. Também lá se está imprimindo o livro de que já lhe 

falei, Dom Casmurro; não me lembra se lhe confiei o título. O primeiro não 

é propriamente novo, segundo se vê bem do título, mas também não é 

reimpressão de outro livro. Dom Casmurro é inédito; veremos o que sairá 

impresso. Já devolvi as provas dos últimos capítulos, mas tendo de ler 

segundas provas do livro, conforme mandei pedir, não creio que antes de 

novembro possa ser exposto ao público. (CARTA DE MACHADO DE 

ASSIS A MAGALHÃES DE AZEREDO apud MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 

2011, p. 395). 

 

 Por que não se fala mais de Dom Casmurro? Por que Machado de Assis não comenta 

mais sobre a obra que lhe custou tanto tempo? O que este hiato/silêncio de quatro anos tem a 

dizer? 
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 Assim sendo, pouco temos a dizer sobre o processo de produção/criação da obra. Há o 

que descobrir sobre esse clássico? Existem elementos para destrincharmos essa obra até 

capturar a “essência” do livro? Questões que se aprofundam quando pensamos na relação 

entre autor-e-objeto. Mas continuemos... 

 Sabe-se que o livro foi conhecido pelo público somente em 1900, mas através da 

“confissão” de Graça Aranha (30/10/1899) – ainda que de forma indireta – é possível saber 

que houve leitores da obra enquanto essa circulava na editora Garnier. Graça Aranha inicia 

sua revelação ao contar sobre uma moça grega que conheceu num hotel e, para caracterizar tal 

moça, assim define seu olhar: oblíqua e dissimulada. Ora, eu disse de forma indireta? 

Confissão mais escancarada que essa, impossível, caro/a leitor/a. 

Só uma bela grega que traduzia em seu perfil, na linha graciosa do corpo 

algumas parcelas da massa divina de Frineia e Laís lhe daria uma página 

imortal. Essa mulher tinha uns olhos singulares e raros, exprimiam a um 

tempo um quê de perturbador, de tempestuoso, de voraz; a um tempo, eram 

mansos, cheios de volúpia terna, moribundos. Para defini-la pelos olhos 

alguém me disse: oblíqua e dissimulada. Creio porém que seria melhor dizer 

olhos de ondas, das pérfidas ondas, em uma palavra olhos de ressaca. 

(CARTA DE GRAÇA ARANHA A MACHADO DE ASSIS apud 

MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 425-426). 

 

 A confissão – velada ou escancarada – continua quando Graça Aranha diz que um 

velho polaco narrou uma história e que assim resume: 

Esta comparação não me vem espontânea, mas sim a partir de uma 

narração que um polaco extravagante me fez da vida da jovem grega, e aqui 

lhe resumo. Era casada, e em um sublime disfarce teve por amante o maior 

amigo do marido. Do marido não lhe resultou nada, mas do amante lhe saiu 

um filho, naturalmente porque tudo é fecundo, como diz Renan, menos o 

bom senso. E o bom senso que nesses casos era o marido não entender da 

história dos amores senão [quando] o filho do outro começou a repetir os 

sestros paternos. Mas antes da explosão doméstica, mar, o belo e untuoso 

mar do Pireu resolveu providencialmente o caso matando em rósea 

madrugada o amante. A grega foi perfeita em dissimular a sua bem 

entranhada dor, inquebrantável assistiu ao lado da mulher legítima toda a 

cerimônia fúnebre. Mas – disse nestas palavras o narrador polaco – 

momento houve em que os olhos da grega fitaram o defunto, quais os da 

viúva, sem pranto nem a palavra desta mas grandes e abertos como a vaga 

do mar lá fora como se quisesse tragar também o nadador da manhã. 

(CARTA DE GRAÇA ARANHA A MACHADO DE ASSIS apud 

MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 426). 

 

 Em apenas um parágrafo, Graça Aranha fez graça (perdoem-me o trocadilho) ao 

contar a história ao seu próprio criador. E ainda continua sua afronta ao escrever como 

conhecia aquele livro que ainda não estava em domínio público. O personagem em destaque 

no trecho abaixo é o agregado José Dias. 
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Um sujeito que também conheci em Bex daria com certeza um assunto 

interessantíssimo, ou aborrecidíssimo, usando um e outro desses 

superlativos como melhor lhe quadrasse. Ah! o culto do superlativo, meu 

caro. (CARTA DE GRAÇA ARANHA A MACHADO DE ASSIS apud 

MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 426). 

 

E por fim, sem rubor nenhum, o amigo pergunta: 

E o seu Dom Casmurro sai este ano? Quando aparecer a obra por cuja 

leitura ardo de curiosidade espero que Você ainda uma vez e por amor de 

mim contrariando seus velhos hábitos mande-me um volume. (CARTA DE 

GRAÇA ARANHA A MACHADO DE ASSIS apud MOUTINHO; 

ELEUTÉRIO, 2011, p. 426). 

 

 Em nota de rodapé, explica-se que Joaquim Nabuco e Graça Aranha leram na Casa 

Garnier, em Paris, as provas de Dom Casmurro “por uma infidelidade do editor, que violou 

um dos preceitos de Machado de Assis de não revelar os seus livros antes de impressos, 

mesmo aos seus íntimos.” (MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 429). Ainda nessa nota, 

sabemos que Machado de Assis não respondeu à audaciosa carta de Graça Aranha, e que “pôs 

na geladeira o correspondente, mediante longo silêncio epistolar.” (MOUTINHO; 

ELEUTÉRIO, 2011, p. 429).  

Curiosidades à parte, voltemos ao romance. Em carta para José Veríssimo 

(19/03/1900), Machado de Assis agradece o artigo que o amigo escreveu sobre Dom 

Casmurro. Destaca-se que nesse artigo, ao considerar suspeito o depoimento de Bentinho, 

José Veríssimo levanta indiretamente uma dúvida sobre a culpabilidade de Capitu. Porém, 

como podemos ver na carta seguinte, Machado de Assis nada diz sobre isso ao seu 

correspondente: 

Caro amigo José Veríssimo, 

Esta carta leva-lhe um grande abraço pelo seu artigo de hoje. Dom 

Casmurro agradece-lhe comigo a bondade da crítica, a análise simpática e 

o exame comparativo. Você acostumou-nos às suas qualidades finas e 

superiores, mas quando a gente é objeto delas melhor as sente e 

cordialmente agradece. Ao mesmo tempo sente-se obrigada a fazer alguma, 

se os anos e os trabalhos não se opuserem à obrigação. Caso fosse possível 

fazer alguma coisa mais, não seria dos menores efeitos da sua crítica de 

mestre. Adeus, meu caro amigo, obrigado pela Capitu, Bento e o resto. Até 

logo se puder sair a tempo; se não, até amanhã, que é terça-feira, dia de 

despacho. 

Velho amigo e admirador 

M. de Assis (CARTA DE MACHADO DE ASSIS A JOSÉ VERÍSSIMO 

apud MOUTINHO; ELEUTÉRIO, 2011, p. 458). 

 

 Não podemos afirmar que a omissão do autor sobre o elemento “inquietante” da obra 

foi intencional. Essa breve carta poderia significar somente um agradecimento, não cabendo 
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uma discussão sobre cada ponto do artigo de seu correspondente. Por outro lado, também há a 

possibilidade que não falar sobre esse fato demonstra que Machado de Assis não teve nenhum 

interesse em desfazer tal dúvida estruturada no romance, não se pronunciando assim contra ou 

a favor de Capitu. 

 Diante disso, volto a questionar: há o que descobrir das correspondências aqui 

analisadas? O que dizer de Dom Casmurro se há um espaço de quatro anos em suas 

correspondências em que nada diz sobre o romance que estava escrevendo? O que desvendar 

se não há indícios sobre o processo de criação da história de Bentinho e Capitu? O que esse 

silêncio tem a nos dizer sobre Dom Casmurro? 

 Talvez uma análise minuciosa, com outras lentes, encontrasse mais vestígios sobre 

esse período; o que não cabe aqui, pelo menos nesse momento; sendo assim, a melhor forma 

de conhecer Dom Casmurro seja mesmo pelos/as leitores/as inéditos da obra, os/as 

educandos/as participantes desta pesquisa.  

 Portanto, amigo/a, partamos para o próximo capítulo. 
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DOM CASMURRO 

 

 

Anterior ao anterior 

 

Bem, eis que agora entramos na alma do trabalho. Não que o que você leu antes, 

amigo/a leitor/a, tenha sido menos relevante e você tenha perdido seu tempo. Mas é daqui em 

diante que a atividade toma forma e os encontros são verdadeiros encontros, daqueles em que 

há afetamentos por todas as partes. Afetamentos que me deslocaram rumo a várias direções de 

questões e que nem sempre haviam respostas; sim, eu estava diante da vida-pesquisa. Por isso 

mesmo, o capítulo leva o nome da obra.  

Dom Casmurro: dono da narração e da visão da história. Dom Casmurro – autor-

narrador-personagem – autor porque escreveu um livro, narrador porque contou sua história e 

personagem porque viveu essa história. Dom Casmurro, que põe a pena na mão e, para 

“acabar com o tédio”, escreve sobre sua vida. Dom Casmurro, enfim, que ao narrar suas 

lembranças segundo seu próprio olhar, nos deixa a tarefa de tomar nossas próprias conclusões 

sobre o “adultério” de Capitu. 

Seguindo essa reflexão, questiono: quem escreve nesse instante? É a Tammy autora 

desse trabalho, a Tammy narradora de uma história ou a Tammy personagem participante de 

uma atividade? Ora, isso não importa, até porque essas três instâncias – autora- narradora- 

personagem – se separam por uma linha muito tênue e até mesmo se confundem. O que 

interessa nisso tudo é que, quando escrevo esse trabalho, minha história, já não sou mais eu: 

nem enquanto autora, nem enquanto narradora e muito menos enquanto personagem. Já não 

sou mais eu, senão outra diferente daquela que protagonizou isto que está sendo narrado nessa 

dissertação. Isso nada mais é do que uma construção imaginária que construo de mim mesma 

como outra. Assim sendo, nessa construção, a linha volta a ser tênue entre o que é realidade e 

o que é ficção na história que proponho a contar.  

E ter “clareza” disso é essencial na pesquisa e se faz relevante para o que passo a 

apresentar daqui em diante. Se eu, como autora de mim mesma, já não sou mais eu, sou outra, 

acabo por ficar “relativizada” no que assumo como a verdade na minha história. Se a 

“verdade verdadeira” fica relativizada enquanto falo de mim mesma, imagina então quando 

falo dos/as outros/as na minha pesquisa? Como posso assumir o que o/a outro/a diz, o que o/a 

outro/a pensa, o que o/a outro acha, o que o/a outro/a sente, etc.? 
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Os estudos (auto)biográficos nos ajudam a pensar na relação eu-eu e eu-outro, pois ao 

entender de forma mais “borrada” e menos dualizada o que é ficção e o que é realidade nos 

escritos autobiográficos, quebra-se com o estatuto do que é a verdade. Dessa forma, quando se 

assume que há o conflito entre a ficção e a realidade, pensando assim na fronteira entre esses 

dois “campos”, há um rompimento com o estatuto da verdade – o que é tão importante na 

ciência, na pesquisa–, tornando-se assim até mais humano o nosso fazer científico. 

“Meu relato será fiel à realidade ou, em todo caso, à minha lembrança pessoal da 

realidade, o que é a mesma coisa. Os fatos ocorreram faz muito pouco, porém sei que o hábito 

literário é assim mesmo, o hábito de intercalar traços circunstanciais e de acentuar as 

ênfases”; assim inicia Borges (1999, p. 27) o conto Ulrica, presente em O livro de areia. 

Virginia Woolf (1986, p.76), do mesmo modo, escreve em Um esboço do passado, da obra 

Momentos de vida: “Talvez estivéssemos indo para St. Ives mais provavelmente – pois, pela 

luz, devia ser noite –, estávamos voltando para Londres. Mas é mais conveniente, sob o ponto 

de vista artístico, supor que estávamos indo a St. Ives...”. 

Assim, com Jorge Luis Borges e Virginia Woolf penso que esse trabalho poderia ter 

várias composições, ainda que com os mesmíssimos dados.  Não se preocupe leitor/a, ao 

tomar emprestadas algumas inspirações literárias, não estou tirando a rigorosidade da 

pesquisa e desse texto científico. Aliás, quem disse que a literatura não é científica? E mais: 

qual rigorosidade científica cabe para esse tipo de pesquisa? Ginzburg (2007) ao falar sobre a 

rigorosidade do paradigma indiciário, afirma o seguinte: 

Mas vem a dúvida de que este tipo de rigor é não só inatingível mas também 

indesejável para as formas mais ligadas à experiência cotidiana – ou, mais 

precisamente, a todas as situações em que a unicidade e o caráter 

insubstituível dos dados são, aos olhos das pessoas envolvidas, decisivos (...) 

Em situações como essas, o rigor flexível (se nos for permitido o oxímoro) 

do paradigma indiciário mostra-se ineliminável. Trata-se de formas de saber 

tendencialmente mudas – no sentido de que, como já dissemos, suas regras 

não se prestam a ser formalizadas nem ditas. Ninguém aprende o ofício de 

conhecedor ou de diagnosticador limitando-se a pôr em prática regras 

preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em jogo (diz-se 

normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição 

(GINZBURG, 2007, p.178-179, grifos do autor). 

 

Digo tudo isso caro/a, para pontuar que o que colocarei aqui em relação aos encontros, 

ainda que eu tome todos os cuidados, até mesmo éticos, de transcrever as falas dos/as 

participantes na íntegra e com as devidas referências, ao fim tudo passará pelo meu crivo. 

Quer dizer, passará pela minha escolha, pela minha construção da narrativa, pelo meu dizer e 

desdizer, pela minha visão. Passará, enfim, pela minha composição do trabalho, segundo o 
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meu olhar para as pessoas e o “objeto” de estudo, enquanto pesquisadora-engrenagem de todo 

o processo. 

 Assumir essa postura na pesquisa e no modo como eu lido com os/as outros/as é tratar 

de uma preocupação metodológica: é reconhecer que cada um/a se imbrica no/a outro/a; que 

as vozes se entrecruzam a todo o momento e se perdem também. É uma dinâmica/ movimento 

que não se deve perder de vista na descrição, transcrição, estudo desse tipo. 

 

 

Prazo dado 

 

 Foi-me solicitado, durante a qualificação, que expusesse mais sobre as dificuldades 

que encontrei ao longo desse trabalho. Antes de discorrer sobre esse item, gostaria de 

enfatizar o meu receio em utilizar a palavra dificuldade, pois pode conotar o que geralmente 

se prevê: é difícil desenvolver um trabalho que envolve a leitura de clássicos com pessoas 

pouco escolarizadas. Todo o esforço desse trabalho é justamente quebrar tais pré-conceitos e 

derrubar muros que separam obras clássicas e alunos/as da Educação de Jovens e Adultos; o 

que não pode ser colocado por água abaixo quando digo das dificuldades dessa pesquisa. 

 Dito isso, o que será colocado daqui em diante, trata-se mais dos desafios frente a uma 

atividade com um grupo que não tinha vivenciado esta experiência ainda. Desafios esses, que 

não descaracterizaram a atividade mas, sim, caracterizaram esta Tertúlia Literária Dialógica, 

neste contexto específico, com estes/as educandos/as, com esta professora, nesta escola.  

 Diferentemente da experiência que havia vivido em Alfenas, na qual as pessoas iam 

aos sábados na Universidade para ler e dialogar uma obra clássica, aqui, em Rio Claro, a 

atividade foi proposta – e não imposta – em uma sala de aula, numa escola pública. E eram 

justamente essas as condições de realização: levar a TLD para a escola e realizar a leitura de 

um clássico em sala de aula.  

 A TLD, portanto, foi realizada nesse contexto: uma sala de aula multisseriada 

composta por homens e mulheres de diferentes idades que recém retornavam à escolarização. 

Nossos encontros passaram a fazer parte da rotina do primeiro semestre de 2016 daquela 

turma e aconteciam semanalmente, às quartas-feiras, e tinha duração aproximada de uma hora 

e meia. Assim sendo, os/as alunos/as chegavam às aulas naquelas quartas-feiras sabendo que 

era noite de Tertúlia Literária Dialógica. Sabendo disso, não houve muitas faltas; um/a ou 

outro/a participante eventualmente faltaram, mas isso não os/as prejudicava, pois todo início 
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de encontro fazíamos uma retomada da última semana, (re)lembrando a história e a discussão 

que surgiu da leitura.  

 Como já foi apontado nesse trabalho, originalmente, na TLD as pessoas levam os 

livros para a casa, fazem a leitura compartilhando com familiares e amigos/as e, durante os 

encontros, compartilham suas compreensões e impressões sobre o capítulo combinado. Na 

nossa Tertúlia, os/as participantes não levaram o livro para a casa; a leitura era feita na 

primeira parte do encontro e em seguida dialogávamos sobre o que foi lido. O que podemos 

dizer sobre essa questão é que, o fato da leitura ser feita em sala de aula, durante o encontro, 

influiu diretamente sobre o tempo, pois sabemos da densidade de Dom Casmurro e dez 

encontros não seriam o suficiente para lê-lo. 

 Por outro lado, destacamos que a leitura coletiva – juntos/as – era necessária naquele 

contexto em que alunos/as encontravam-se em processo de alfabetização. Criava-se e 

valorizava-se um ambiente de leitura compartilhada, em que o momento de ler com o outro 

promovia a multiplicidade na construção de significados e a pluralização de sentidos; a leitura 

com o outro promovia uma troca. Escutar – atentamente – o/a colega ler parecia dar coragem 

a outros/as participantes para que também se arriscassem na leitura em voz alta. Lendo em 

voz alta, praticavam suas leituras, o que talvez não aconteceria se lessem sozinhos/as em suas 

casas. Flecha (1997, p.18 – tradução nossa) afirma que “a leitura e a reflexão se fazem mais 

profundas ao saber que o grupo valorizará suas contribuições”
42

.  

 Outro ponto importante a ser destacado sobre essa TLD foi o fato de pularmos 

capítulos da obra. No capítulo “José Dias” em que descrevo como aconteciam os encontros, 

explico que foi necessário devido ao tempo e assinalo que foi um processo difícil, pois caberia 

a mim decidir quais capítulos iríamos pular durante os encontros. E eu não sabia fazer isso 

sem sentir que estava mutilando Dom Casmurro. Porém, também não posso colocar esse fato 

como um peso contrário nessa pesquisa, em que, mesmo pulando capítulos, alunos/as que 

recém retornaram à escolarização leram um clássico.  

 Pular capítulos, portanto, foi uma decisão difícil, mas necessária diante das condições 

que se apresentavam naquela TLD. Assim como outras providências que foram tomadas ao 

longo dos encontros, como por exemplo, os diversos ajustes nos modos de ler. Verá nas 

páginas seguintes, caro/a leitor/a que, onde há pessoas, há também subjetividades, desejos e 

receios, ou melhor dizendo, há vida. Se há vida, há movimento. O que quero dizer é que a 

                                                      
42

 La lectura y la reflexión se hacen más profundas al saber que el grupo valorará sus aportaciones (FLECHA, 

1997, p.18).  
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TLD esteve em movimento de acordo com as modulações que se apresentavam em sala de 

aula diante da leitura e do diálogo em torno de uma obra clássica.  

 

 

Olhos de ressaca 

 

 Olhos de ressaca é a força misteriosa, enérgica, que cresce, envolve, puxa, traga, 

enfim, arrasta para si. Olhos de ressaca é Capitu e, portanto, Tertúlia Literária Dialógica. 

Olhos de ressaca é o único título que se repete para nomear dois capítulos diferentes 

no livro. Olhos de ressaca merece nomear a parte em que trago os eixos temáticos, ou seja, 

eixos que foram organizados a partir de falas de participantes e que sintetizam os dados de 

modo que pensemos na leitura de clássicos com pessoas pouco escolarizadas. 

Como melhor forma de organização e discussão dos dados, dividiremos estes em três 

partes:  

 Leitura antes da leitura: trata-se do primeiro contato dos/as participantes com o livro 

que, enquanto objeto cultural, fomentou uma discussão sobre suas diferentes edições, sobre a 

noção de autor, personagem, ficção e realidade. Assim, podemos dizer que o primeiro 

encontro foi, antes de tudo, uma pré-leitura, a leitura antes da leitura do texto.  

 Leitura: passado esse primeiro contato de destrinchar todos os aspectos que compõem 

o livro, passamos a lê-lo, então o texto. Na leitura, trazemos destaques dos encontros: os 

temas que interessaram aos/as alunos/as; as formas como se relacionaram com a história e 

com os/as personagens; os afetamentos da obra que ultrapassaram a sala de aula e avançaram 

a outros espaços e suportes; os diversos ajustes nos modos de ler o livro; daquilo que escapou 

do controle da leitura; de como com o passar dos encontros os/as participantes se sentiam 

mais a vontade com a atividade, se expondo, comentando, participando, compartilhando a 

leitura e relacionando com seus mundos de vida. 

 Leitura após leitura: nessa parte fazemos uma leitura de quatro participantes, que 

foram escolhidos/as por reunir elementos que nos contam um pouco mais sobre o processo de 

leitura de clássicos que recém retornaram à escolarização.  
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Leitura antes da leitura 

 

 Essa capa é a melhor que tem, né?: desvelando as capas das diferentes edições de 

Dom Casmurro. 

O primeiro encontro, em especial, se deu com a apresentação do livro e uma longa 

conversa sobre as edições da obra. Além dos exemplares existentes na biblioteca da escola, 

consegui mais quinze exemplares emprestados da biblioteca municipal da cidade
43

 e uma 

edição emprestada da biblioteca da UNESP/ Rio Claro. Tais livros são de variadas edições, 

desde as mais antigas – Editora Ática, 1976 –, até algumas mais recentes – Editora Nobel, 

2009. 

Diante disso, antes do início efetivo da leitura da obra, fez-se indispensável uma 

discussão sobre aquele objeto cultural que ali se apresentava: o livro. Assim, fui apresentando 

aos/as participantes as diferentes edições da obra que havia levado para compartilhar com 

eles/as: Editora Ática, 1976 (1); Editora Moderna, 1983 (1); Editora Objetivo, 1996 (5); 

Editora Klick, 1997 (3);  Editora Ática, 2002 (1); Editora Escala Educacional, 2008 (2); 

Editora Nobel, 2009 (1); Editora Objetivo, sem ano (2).  

                                                      
43

 Agradeço imensamente às funcionárias do Gabinete de Leitura, biblioteca municipal localizada no centro da 

cidade de Rio Claro, que me disponibilizaram quinze exemplares da obra Dom Casmurro sem maiores 

hesitações. 

 
 

Caso houve, porém, no qual não sei se 

aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, 

como eu (ASSIS, 2006, p.54).  
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Quando apresentei a edição da “Série Bom Livro”, da editora Ática (2002), um aluno 

arriscou um comentário sobre o que observou na capa: 

 

Pesquisadora: Senhor Paulo, o que o senhor tinha falado mesmo? 

Paulo: Então eu falei da personagem que está trazendo a roupa da época. 

Pesquisadora: Pelas roupas o senhor reconhece (...) Esse aqui também tem uma imagem, em preto e 

branco, vocês reconhecem? 

Lina: Parece uma cidade. 

Pesquisadora: Uma cidade? Está em preto e branco também, será por que era da época? Uma foto? 

Paulo: Uma fazenda com cercado. 

Pesquisadora: Uma fazenda? 

Paulo: Uma fazendinha. (Diálogo em sala. 30/03/2016). 

 

 Esse último comentário do senhor Paulo refere-se à imagem da capa da editora 

Objetivo (sem ano), que ilustra a Rua Direita (atual 1º de março), no Rio de Janeiro, em 1885. 

Sobre a relação entre os pronunciantes não-verbais presentes na capa e os verbais do texto, 

Andretta e Gaspar, autores que se dedicaram a fazer uma análise das capas das diferentes 

edições de Dom Casmurro, afirmam: 

Como se observa, no caso do ambiente da narrativa, há uma relação entre a 

série imagética presente nas capas e as apresentadas textualmente (via 

palavra) nos capítulos do romance. As capas do romance, enquanto 

materialidades imagéticas de um mesmo enunciado são apresentadas pelos 

sujeitos, no caso, as editoras, de modos distintos, por meio de reinscrições e 

transcrições. Contudo, elas evocam, por meio de campos que se associam 

internamente à obra, ilustrações de um tempo e de lugares de uma cidade: 

“O Rio de Janeiro do século XIX” (ANDRETTA; GASPAR, 2012, p.45). 

 

 Ainda segundo os autores, ao retomar a história das capas dos livros, afirmam que 

estas na antiguidade tinham a função de proteção e invólucro do conteúdo e, posteriormente, 

de ornamentação. Já na atualidade, além da proteção, “as capas também visam sinalizar 

aspectos do conteúdo, expressando em sua composição elementos verbais e/ou visuais, e 

atrair a atenção do leitor tendo em vista a venda, o consumo, a publicidade e o marketing” 

(ANDRETTA; GASPAR, 2011, p.519). 

 Para Pena (2012, p.13) “Os recursos imagéticos utilizados nas capas de Dom 

Casmurro constituem uma importante leitura da obra, ora induzindo o leitor a aceitar uma 

versão do enredo, ora instigando a sua curiosidade e a sua imaginação acerca daquilo que o 

texto narra”. Em seu estudo, a autora verifica não somente a relação entre capista (ilustrador) 

e a obra, ou seja, numa análise da representação do profissional sobre o enredo, mas também 

analisa como ocorre a recepção do leitor diante dos elementos visuais disponíveis na capa da 

obra. 
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 Percebemos em trecho acima que os/as próprios educandos/as procuraram estabelecer 

relações entre capa e conteúdo da obra, buscando indícios na ilustração que contasse o que 

viria ser a história.  

 Quando apresentada a única edição de capa dura dentre os outros livros, o senhor 

Paulo volta a fazer uma observação:  

 

Paulo: Esse é bem diferente, a capa é dura. 

Luciana: Esse é da UNESP?
44

 

Pesquisadora: Esse é da UNESP. Reconheceu já? Você limpou esse aqui será? 

Luciana: Nossa. Está limpinho (...) 

Pesquisadora: É verdade, deve ter dado muito trabalho. Esse aqui é da UNESP mesmo. Esse aqui é o 

mais antigo, as folhas estão até amareladas, está vendo? 

Luciana: Está saindo, até caindo. 

Pesquisadora: E não tem nada na capa. Absolutamente nada, nem o nome do livro, nem o nome do 

autor, nem foto. 

Paulo: Eu já vi que não dá para identificar. 

Pesquisadora: Tem aqui na lateral, apagado, “Dom Casmurro”, nem aparece mais, não sei se dá 

para vocês verem, o “Dom” em dourado. “Casmurro” nem aparece mais (...) Esse aqui é de 1976, o 

mais antigo de todos. Por que será que não tem nada na capa? 

Luciana: Essa capa é a melhor que tem, né? (Diálogo em sala. 30/03/2016). 

 

 Assim, Luciana ao afirmar que “essa capa é a melhor que tem”, infere que este tipo de 

capa, por ser dura, é melhor, pois protege o livro de forma mais eficaz, diferentemente dos 

livros com a capa “mole”. A professora da turma então explica: 

 
Professora: É, antigamente era até mais difícil o acesso aos livros porque era uma coisa muito cara 

de se fazer, como a Mayara mesmo disse que você até acha livro de capa dura, mas o livro de capa 

dura vai custar mais caro porque é um material diferente. E antes o livro não era tão fácil de comprar 

assim, qualquer um podia pegar livro, pelo contrário, o livro era uma coisa meio que sagrada. (...) E 

com o tempo foi se criando livros diferentes, livros com papel mais frágil, só que com papel mais 

barato que se conseguiu fazer com que várias pessoas tivessem acesso ao livro. (Diálogo em sala. 

30/03/2016). 

 

 Vimos, portanto, que mais do que uma “embalagem”, as capas das diferentes edições 

de Dom Casmurro revelaram aos/as alunos/as alguns aspectos do seu conteúdo. Ainda que 

os/as participantes não conhecessem a história, buscaram indícios nas ilustrações que 

compunham as capas, sobre o que se tratava, afinal, aquele livro. Quer dizer, as capas 

deixaram de ser vistas apenas como proteção para o livro, para integrarem também o texto. 

                                                      
44

 A participante é funcionária da UNESP/ Rio Claro, onde o livro em questão havia sido emprestado. Alguns 

dias antes desse encontro, a biblioteca estava passando por reformas e algumas funcionárias da Universidade – 

dentre elas, Luciana – estavam ajudando a limpar os livros das estantes. Por isso mesmo, a participante logo 

reconheceu o livro. 
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 Assim, o texto, enquanto uma parte mais abstrata de Dom Casmurro, ainda não tinha 

sido lido, mas como nos mostram os estudos de Chartier (2001), a materialidade do objeto 

cultural livro – um formato, imagens, uma capa, uma distribuição, etc. – constituem-se em 

elementos que importam na construção de sentido.  

 

 

 “O que tem nesses livros?”: a construção coletiva e dialógica sobre o livro. 

Em meio à análise das capas dos livros que ali se apresentavam, a preocupação de uma 

das participantes parecia mais séria e profunda:  

 
Lina: O que tem de interessante nesse livro, toda história? 

Pesquisadora: Toda história? Como assim? 

Lina: O que tem nesses livros? 

Pesquisadora: O que tem dentro dos livros? 

Lina: É, o que está escrito? 

Pesquisadora: A história do Dom Casmurro. 

Lina: Todos esses? 

Pesquisadora: Todos os livros é a história do Dom Casmurro, a mesma história.  

Lina: Mas a história não tem fim? Porque é muito livro. 

Professora: Não, é o mesmo texto (...) É uma cópia, é igualzinho, um igualzinho ao outro, o que vai 

mudar é o número de páginas, o tamanho da letra. (Diálogo em sala. 30/03/2016). 

  

Ainda que a professora e eu enveredássemos esforços para explicar a presença 

daquelas diferentes edições de uma mesma obra, alguns alunos não se mostraram convencidos 

quando, ao distribuir os livros para que cada participante pegasse o seu, um deles comentou 

com o colega ao lado: 

 
Marcos: Pega o mais fino, mais pouca folha. 

Professora: Ai meu Deus. Você não escutou ela falando que é a mesma história? 

Pesquisadora: O com menos folha a letra é menorzinha, hein? Você enxerga bem? 

Marcos: Eu enxergo bem. (Diálogo em sala. 30/03/2016). 

 

 O que é um livro? Ele conta uma história? Mas por que dezesseis livros “diferentes”? 

Todos aqueles livros contam a mesma história? Ou um é continuação do outro? Perguntas em 

que não pensei quando fazia a apresentação das edições, como se aquele objeto cultural fosse 

algo “simples” para pessoas com pouco trânsito pela leitura e pelo livro. Antes de qualquer 

comentário sobre as edições, era preciso, primeiro, conhecer um livro. 

 Assim, foi possível perceber que para esses/as participantes, a preocupação não está 

nos diferentes discursos enunciativos que aquelas capas de diferentes edições apresentavam, 

ou em qualquer outro elemento que compõe as diversas edições. Antes de tudo, a preocupação 
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se dava em torno do próprio entendimento do texto Dom Casmurro como algo “estável” nas 

diferentes edições.  

 “Estável” – entre aspas – pois, como afirma Chartier (2001), as inúmeras edições de 

uma mesma obra podem conduzir a diferentes maneiras de ler e, consequentemente, a 

diferentes construções de sentido; sendo assim, a cada vez que é editado, Dom Casmurro não 

é o mesmo que aquele escrito por Machado de Assis. 

 De acordo com Pena, todos esses elementos que compõe uma obra e se diferenciam 

nas diversas edições é chamada de paratextualidade: 

A paratextualidade segundo o semiólogo francês Gerard Genette (2006) é a 

relação existente do texto propriamente dito com o conjunto formado pela 

obra literária, que é formada pelos paratextos: título, subtítulo, intertítulos, 

prefácios, posfácios, advertências, prólogos, etc.; notas marginais, de rodapé, 

de fim de texto; epígrafes; ilustrações; errata, orelha, capa, contracapa, etc. 

(PENA, 2012, p.71). 

 

 Mas e nós – participantes da atividade de Tertúlia Literária Dialógica – fazendo uma 

leitura em voz alta de Dom Casmurro, apoiados/as em oito diferentes edições da obra, como 

lidamos com essa paratextualidade?  

 Excetuando-se a análise das capas, a consulta do vocabulário presente em algumas 

edições e os desencontros na leitura causados pela numeração das páginas e os marcadores do 

número dos capítulos, os outros elementos das diferentes edições não fizeram parte dessa 

leitura.  

 Não lemos qualquer tipo de apresentação da obra presente nas oito edições. Rebelamo-

nos e, definitivamente, não seguimos o programa de leitura “sugerido” pela editora Objetivo 

(sem ano) e muito menos respondemos ao questionário presente nas últimas páginas do livro. 

Sem culpa, pulamos todas as informações sobre o contexto histórico e literário que a editora 

Moderna (1983) fornece em suas primeiras páginas. Desconsideramos a biografia do autor 

fornecida pela editora Escala Educacional (2008). Encerramos o livro sem ler o “suplemento 

de leitura” da editora Nobel (2009). Optamos por pular a seção “É help: para entender Dom 

Casmurro” elaborada pela editora Klick (1997). E, inteligentemente, decidimos não começar 

pelas primeiras páginas da editora Ática (2002), que já traz logo de cara, em letras garrafais: 

“Uma ambiguidade insolúvel”.  

 Leitor/a, desculpe-me se em parágrafo anterior fui um pouco irônica quanto às 

edições; mas essa forma de escrever não foi em vão. Levar em conta essa leitura tutelada e 

direcionada por tais edições seria o mesmo que buscar fixar o sentido e anular possibilidades 

para uma experiência de leitura. Era preciso considerar, também, que muitas dessas edições 



107 

 

eram destinadas a estudantes prestes a encarar Dom Casmurro em vestibulares; o que difere 

dos/as estudantes desse trabalho. 

 Portanto, “desconsiderar” todos esses comentários, informações, glosas presentes nas 

edições, não era simplesmente levantar uma bandeira contra o estabelecimento de um sentido 

único da obra, até porque, mesmo que assim qualquer editora o quisesse, não teria alcançado 

sucesso, pois do outro lado do livro havia alguém que o lia e fazia “o que quisesse” com esta 

leitura. Mas, enquanto pesquisadora, moderadora/ participante da atividade e leitora, essa foi 

uma das maneiras de ler para ter efeitos-outros que não a fixação de um sentido pretendida 

pelo “suplemento de leitura”, por exemplo.  

Perceba, amigo/a, que ao optar por outro modo de ler, acabo por incorrer no mesmo 

erro de conduzir um tipo de leitura; ainda que com outro “objetivo”, mas com a mesma 

essência das editoras às quais sutilmente fiz críticas. Mas, é ainda com Chartier (2001), que 

penso essa questão: 

O último parágrafo do prólogo de um de meus livros diz que há duas 

maneiras de ler esse mesmo livro: seguindo a ordem cronológica da escrita 

dos textos ou seguindo a construção que eu mesmo propunha. É algo um 

tanto paradoxal e irônico tratando-se de um livro fundado na ideia de 

apropriação livre dos textos por parte dos leitores. Minha advertência 

demonstra uma tendência inconsciente, implícita, para limitar essa liberdade 

de apropriação ao dizer que não há uma só maneira, mas sim duas, para que 

o leitor seja como deseja o autor, que o leitor real esteja plasmado por 

completo na figura implícita do leitor. Parece-me que esta tensão 

estabelece-se entre as forças que tentam disciplinar e as liberdades que 

inventam um espaço de produção livre; acontece dentro de cada um dos 

mecanismos e dos dispositivos que transformam um texto em uma 

leitura (CHARTIER, 2001, p.86 – grifos nossos). 

 

Eis que nossos grifos querem te direcionar a uma compreensão, amigo/a leitor/a, e 

também fizemos isso em outros momentos deste trabalho. Estaríamos tentando estabelecer um 

ritmo de leitura? Talvez... 

Se com Roger Chartier estudamos a história cultural de práticas vinculadas em como 

as pessoas se relacionam com o objeto, com Michel de Certeau, reconhecemos a 

criação/invenção numa intencionalidade do que é produzido para o consumo, ou seja, as 

apropriações mais ou menos criativas e desviadas em relação aos protocolos.  

Portanto, leitor/a desse trabalho, assim como os/as leitores/as participantes da 

atividade, “sem sair do lugar onde tem que viver e que lhe impõe uma lei (...) instaura 

pluralidade e criatividade (...) tira daí efeitos imprevistos” (CERTEAU, 1998, p.93). 
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 Como ele contou a história se ele não viveu?: o limiar entre ficção e realidade. 

Se o livro conta uma história, quem é que conta essa história? Quem é Machado de 

Assis? Quem é Dom Casmurro? São as mesmas pessoas? 

 
Elisa: O que é Dom Casmurro? 

Professora: Nós vamos descobrir assim que começarmos a ler. 

Pesquisadora: Eu acho que logo no comecinho a gente já descobre por que Dom Casmurro. Alguém 

tem ideia? 

Mayara: Por causa do nome do moço. 

Pesquisadora: Do moço? 

Mayara: É, do personagem principal. 

Pesquisadora: Ah, do personagem principal. Alguém sabe o que é casmurro? 

Elisa: Mas, é o nome de uma pessoa, né? Ou não? 

Pesquisadora: Não entendi a pergunta. 

Elisa: É o nome de uma pessoa? É o nome? Quem criou o livro? 

Pesquisadora: Não, quem criou essa história aqui é o Machado de Assis.  

Elisa: Ah tá. 

Pesquisadora: Ele quem criou a história. Aí ele inventou um personagem para essa história dele, que 

é o Dom Casmurro. Entendeu? Por exemplo, eu quero escrever um livro, aí eu vou contar uma 

história e eu vou inventar vários personagens, várias pessoas para minha história, e então eu escolho 

os nomes. Machado de Assis escolheu Dom Casmurro para ser o personagem principal da história 

dele. (Diálogo em sala. 30/03/2016). 

 

Será que a história que está sendo contada naquele livro foi realmente vivida pelo 

autor?  

 

Pesquisadora: Se é uma ficção, se é uma história inventada ou se é uma história que ele viveu. O que 

vocês acham? 

Paulo: Eu acho que ele viveu. 

Marcos: Eu acho também. 

Mayara: Eu acho que ele inventou. 

Luciana: Eu...ele, ele criou. 

Lina: Eu também acho que ele criou, ele que fez a história. 

Professora: Mas viveu essa história? 

Lina: Não, ele não viveu a história. 

Marcos: Como ele contou a história se ele não viveu? 

Lina: É... 

Pesquisadora: Como ele ia contar a história se ele não viveu? É isso? 

Marcos: Que? 

Pesquisadora: Como ele ia contar a história se ele não viveu? 

Marcos: É. 

Pesquisadora: Ué, mas a gente inventa história, não inventa? 

Lina: Que nem na novela, quem vê novela? Lá é história, aqui é vida real. 

Professora: Mas será que a pessoa viveu aquilo que ele escreveu na história? 

Lina: Então, da novela eu acho que não. (Diálogo em sala. 30/03/2016) 

 

 Marcos ao questionar como o autor conseguiria contar/escrever uma história que ele 

não viveu, traz à tona algumas questões importantes para se pensar em relação à atividade 



109 

 

criativa/imaginadora. Se um autor não escreve somente o que já viveu e/ou presenciou, quanto 

do que imaginou em sua história está ligado à realidade?  

Em “A imaginação e a arte na infância”, Vygotsky (2009) descreve quatro formas de 

relação entre a fantasia e a realidade. A primeira destas relações consiste na ideia de que toda 

elucubração ser composta de elementos tirados da realidade e extraídos de alguma experiência 

vivida, pois “seria um milagre que a imaginação pudesse criar alguma coisa a partir do nada, 

ou dispusesse de outra fonte de conhecimento que não a experiência passada” (VYGOTSKY, 

2009, p.16). Decorrente disso, cria-se uma relação diretamente proporcional: quanto mais rica 

e variada a experiência de uma pessoa, maior o material de que a imaginação dispõe para agir. 

De acordo com o autor referenciado, a segunda forma de ligação entre imaginação e 

realidade além de diferente, é mais complicada, uma vez que “não se efetua entre elementos 

de construção fantástica e a realidade, mas entre produtos preparados da fantasia e 

determinados fenômenos complexos da realidade” (VYGOTSKY, 2009, p.19). Ou seja, não 

somente integram-se elementos da realidade à imaginação, mas tais elementos são elaborados 

e modificados para a construção fantástica. Assim, continua o autor, “se eu não possuísse 

imagens da seca, de areais, de espações imensos, de animais que habitam os desertos, de 

maneira nenhuma poderia criar a imagem dos desertos” (IBDEM, p. 19). 

 Portanto, quando Marcos questiona “Como ele contou a história se ele não viveu?”, a 

pergunta se alastra a outras fundamentações. E eu, quando ingenuamente pergunto “Ué, mas 

a gente inventa história, não inventa?”, talvez também não tenha levado em conta a 

profundidade da questão de Marcos, como consigo pensar neste momento. Mas outra 

participante, Dona Lina, parece exemplificar para Marcos ao dizer “Que nem na novela (....) 

Lá é história aqui é vida real”. E por fim, a professora pergunta “Mas será que a pessoa 

viveu aquilo que ele escreveu na história?”  

 Mas há ainda outras duas formas de relação entre a fantasia e a realidade. A terceira 

dessas ligações, segue Vygotsky (2009, p.23), é a conjunção emocional que “significa que 

tudo o que a fantasia construa influenciará reciprocamente os nossos sentimentos, e ainda que 

tal edifício não concorde, em si mesmo, com a realidade, todos os sentimentos que provoca 

são reais, efetivamente vividos pelo homem que os experimenta”. 

 E, finalmente a quarta relação entre fantasia e realidade consiste no oposto daquela 

apresentada como a primeira: a elucubração pode representar algo completamente novo, 

inexistente da experiência do homem, mas que “ao receber uma forma nova, ao assumir uma 

nova encarnação material, esta imagem “cristalizada”, convertida em objeto, começa a existir 

realmente no mundo e a exercer influência sobre outros objetos” (VYGOTSKY, 2009, p.24). 
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 Antonio Candido (1972), ao pensar no vínculo entre a fantasia e a realidade, 

afirmando que a primeira quase nunca é pura, justamente porque ela constantemente se refere 

à segunda, introduz a questão da função da literatura. Para o autor, o laço entre imaginação 

literária e realidade concreta do mundo serve para demonstrar a função integradora e 

transformadora da criação literária ancorada em aspectos da realidade. Assim,  

(...) a evocação dessa impregnação profunda mostra como as criações 

ficcionais e poéticas podem atuar de modo subconsciente e inconsciente, 

operando uma espécie de inculcamento que não percebemos. Quero dizer 

que as camadas profundas da nossa personalidade podem sofrer um 

bombardeio poderoso das obras que lemos e que atuam de maneira que não 

podemos avaliar. Talvez os contos populares, as historietas ilustradas, os 

romances policiais ou de capa-e-espada, as fitas de cinema, atuem tanto 

quanto a escola e a família na formação de uma criança e de um adolescente 

(CANDIDO, 1972, p.84). 

 

 Portanto, para Candido (1979, p.82) a literatura “como algo que exprime o homem e 

depois atua na própria formação do homem” possui funções como satisfazer a necessidade 

universal de fantasia (sonho, imaginação) e contribuir para a formação da personalidade. 

Além disso, sua função está atrelada à representação de uma dada realidade social e humana, 

o que ajuda o ser humano a refletir, experienciar e atuar nesta realidade.  

 Tendo tudo isso em vista e, principalmente, através da questão levantada pelo 

participante, tais formas de relação entre a imaginação criadora e a realidade também 

convertem-se em outras: Narrador, personagem, autor...como essas figuras aparecem na 

história? Como elas se separam? Como elas se fazem a mesma pessoa? E a construção em 

torno dessas noções continua... 

 
Pesquisadora: Assim, vou tentar pensar junto com vocês, tá? (...) A Mayara está falando que quem 

escreveu esse livro aqui, quem foi lá escreveu, pegou o lápis, a caneta, digitou no computador ou 

escreveu à pena antigamente, quem escreveu o livro é o Dom Casmurro. 

Mayara: Não, não foi. 

Pesquisadora: Foi o Machado de Assis. 

Mayara: É, mas só que ele estava colocando tipo assim... 

Pesquisadora: Como se ele fosse Dom Casmurro. 

Mayara: É. 

Pesquisadora: A Mayara está falando que o Machado de Assis quem escreveu essa história, ele está 

contando uma história. Ele é o próprio Dom Casmurro. 

Professora: Se colocando como Dom Casmurro. 

Pesquisadora: Se colocando como Dom Casmurro. O que vocês acham? 

Luciana: É isso que estamos falando. 

Lina: É o que parece. (Diálogo em sala. 30/03/2016). 
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 Questões essas que desembocam em outras questões: quem é o autor da história? 

Quem escreve o que? Quem dá a vida à obra, como dona Lina exemplifica, ao comparar com 

uma novela? 

Sabe-se que os primeiros movimentos para estabelecer a identidade da autoria, como 

afirma Chartier (1999), surgiram na Idade Média, à época da heresia, onde se queimavam os 

livros “proibidos”. Para identificar e condenar os responsáveis por tais transgressões, era 

preciso designá-los como autores.  

Na retomada histórico-cultural que Chartier delineia em A aventura do livro: do leitor 

ao navegador, é possível constatar que, quando a noção de autor surgiu, por muito tempo 

manteve-se relacionada a um proprietário, ou seja, que tem seu direito sobre o objeto-livro. 

Foi no século XVIII que: 

(...) todo um trabalho foi feito para desmaterializar essa propriedade, para 

fazer com que ela exercesse não sobre um objeto no qual se encontra um 

texto, mas sobre o próprio texto, definido de maneira abstrata pela unidade e 

identidade de sentimentos que aí se exprimem, do estilo que tem, da 

singularidade que traduz e transmite. Abre-se aqui um caminho para 

esclarecer a situação contemporânea (CHARTIER, 1999, p.67). 

 

A partir de então, algumas noções de autor têm aparecido em diversos estudos. Pode-

se afirmar que a noção de autor que surge no diálogo entre os/as participantes da TLD é 

aquela em que a obra é tomada num processo de filiação. “Postula-se uma determinação do 

mundo (da raça, da história) sobre a obra, correlação das obras entre si e uma apropriação da 

obra ao seu autor. O autor é reputado pai e proprietário da obra (...)” (BARTHES, 2004, p.71). 

Nessa concepção,  

O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de 

escritores, nas entrevistas das revistas, e na própria consciência dos literatos, 

preocupados em juntar, graças ao seu diário intimo, a sua pessoa e a sua 

obra; a imagem da literatura que podemos encontrar na cultura corrente é 

tiranicamente centrada no autor, na sua pessoa, na sua história, nos seus 

gostos, nas suas paixões; a crítica consiste ainda, a maior parte das vezes, em 

dizer que a obra de Baudelaire é o falhanço do homem Baudelaire, que a de 

Van Gogh é a sua loucura, a de Tchaikowski o seu vício: a explicação da 

obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, através 

da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a 

voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua 

«confidência» (BARTHES, 2007, p.1 – grifos nossos).  

 

Barthes afirma que com essa noção de autor, há uma busca incessante por um “pai” da 

obra – o Autor – pois, assim que encontrado, o texto pode ser explicado, decifrado, 

interpretado. “Dar um Autor a um texto é impor a esse texto um mecanismo de segurança, é 
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dotá-lo de um significado último, é fechar a escrita” (BARTHES, 2007, p.4). Assim, o autor 

passou a ser determinante, pois dá “pistas” à leitura, isto é, a interpretação da obra está 

fundamentalmente associada a quem produziu.  

O estudioso então discute sobre o afastamento do autor, pois “uma vez o autor 

afastado, a pretensão de «decifrar» um texto torna-se totalmente inútil” (BARTHES, 2007, 

p.4). Não há a quem recorrer, a quem buscar, a quem destrinchar a fim de uma explicação do 

texto. Nesse sentido, quando se fala em morte do autor, não é a sua morte propriamente dita; 

mas sim a morte da ideia de que uma pessoa controla a obra e a sua interpretação. 

Barthes destaca que essa morte, ou diminuição do poder da figura de autor, tem como 

consequência o nascimento, ou aumento do poder do leitor, já que não há uma figura a quem 

recorrer, mas há, essencialmente, o papel do leitor nesta cena literária. Assim, Barthes (2007, 

p.5)  pontua: “o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor”.  

Com essa compreensão, atribui-se importância fundamental ao leitor, que não é mais 

somente aquele que tem que interpretar uma obra. O leitor é mais: é vida, é a engrenagem da 

obra. E na TLD, ao também não se preocupar em decifrar o que determinado autor quis dizer 

em determinado livro, abrimos dimensões outras para o ser leitor e o ser leitura. 

Quando a participante Mayara diz que Machado de Assis “(...) estava colocando tipo 

assim...” como se fosse Dom Casmurro, refletimos sobre quando Barthes afirma que é sempre 

impossível saber quem fala/escreve em uma obra, já que a escrita é a destruição de toda a voz, 

de toda a origem: 

Na sua novela Sarrasine, Balzac, falando de um castrado disfarçado de 

mulher, escreve esta frase: «Era a mulher, com os seus medos súbitos, os 

seus caprichos sem razão, as suas perturbações instintivas, as suas audácias 

sem causa, as sua bravatas e a sua deliciosa delicadeza de sentimentos. - 

Quem fala assim? Será o herói da novela, interessado em ignorar o castrado 

que se esconde sob a mulher? Será o individuo Balzac, provido pela sua 

experiência pessoal de uma filosofia da mulher? Será o autor Balzac, 

professando idéias «literárias» sobre a feminilidade? Será a sabedoria 

universal? A psicologia romântica? Será para sempre impossível sabê-lo, 

pela boa razão de que a escrita é destruição de toda a voz, de toda a origem. 

A escrita é esse neutro, esse compósito, esse obliquo para onde foge o nosso 

sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar 

precisamente pela do corpo que escreve (BARTHES, 2007, p.1). 

 

Dessa forma, Dom Casmurro é “apenas” uma personagem de Machado de Assis? 

Quanto de Machado de Assis é Dom Casmurro? Autor e personagem se confundem? Como se 

estabelece quem fala na história?   
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Foucault (2009, p.269) também discorre sobre a morte do autor, mas como 

desaparecimento das características individuais da pessoa que escreve. “O sujeito que escreve 

despista todos os signos de sua individualidade particular; a marca do escritor não é mais do 

que a singularidade de sua ausência; é preciso que ele faça o papel do morto no jogo da 

escrita”. 

O filósofo estuda a noção de autor pela sua função, que é assim definida: 

Ela não se forma espontaneamente como a atribuição de um discurso a um 

indivíduo. É o resultado de uma operação complexa que constrói um certo 

ser de razão que se chama de autor. Sem duvida, a esse ser de razão, tenta-se 

dar um status realista: seria, no indivíduo, uma instância "profunda", um 

poder "criador", um "projeto", o lugar originário da escrita. Mas, na verdade, 

o que no indivíduo é designado como autor (ou o que faz de um indivíduo 

um autor) é apenas a projeção, em termos sempre mais ou menos 

psicologizantes, do tratamento que se dá aos textos, das aproximações que se 

operam, dos traços que se estabelecem como pertinentes, das continuidades 

que se admitem ou das exclusões que se praticam. Todas essas operações 

variam de acordo com as épocas e os tipos de discurso. Não se constrói um 

"autor filosófico" como um "poeta"; e não se construía o autor de uma obra 

romanesca no século XVIII como atualmente (FOUCAULT, 2009, p.276). 

 

Foucault afirma que para a crítica literária moderna a figura do autor possibilita 

explicar “corretamente” a presença de certos acontecimentos em uma obra. Porém, para o 

filósofo francês, a função-autor não é “uma pura e simples reconstrução que se faz de segunda 

mão a partir de um texto dado como um material inerte”.  

Os textos sempre contêm em si mesmo um certo número de signos que 

remetem ao autor. Esses signos são bastante conhecidos dos gramáticos: são 

os pronomes pessoais, os advérbios de tempo e de lugar, a conjugação dos 

verbos. Mas é preciso enfatizar que esses elementos não atuam da mesma 

maneira nos discursos providos da função autor e naqueles que dela são 

desprovidos. Nesses últimos, tais "mecanismos" remetem ao locutor real e as 

coordenadas espaço-temporais do seu discurso (embora certas modificações 

possam se produzir: quando se relatam discursos na primeira pessoa). Nos 

primeiros, em compensação, seu papel é mais complexo e mais variável 

(FOUCAULT, 2009, p.278). 

 

 E Foucault continua suas considerações sobre a função-autor, que é relevante para se 

pensar na própria obra de Machado de Assis: 

É sabido que, em um romance que se apresenta como o relato de um 

narrador, o pronome da primeira pessoa, o presente do indicativo, os signos 

da localização jamais remetem imediatamente ao escritor, nem ao momento 

em que ele escreve, nem ao próprio gesto de sua escrita; mas a um autor ego 

cuja distancia em relação ao escritor pode ser maior ou menor e variar ao 

longo mesmo da obra. Seria igualmente falso buscar o autor tanto do lado do 

escritor real quanto do lado do locutor fictício: a função autor é efetuada na 

própria cisão - nessa divisão e nessa distância. Será possível dizer, talvez, 
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que ali está somente uma propriedade singular do discurso romanesco ou 

poético: um jogo do qual só participam esses "quase-discursos". Na verdade, 

todos os discursos que possuem a função autor comportam essa pluralidade 

de ego (FOUCAULT, 2009, p.278-279). 

 

Dito tudo isso e para o que importa a esse trabalho, não é que negamos a existência de 

um autor da obra, mas assim como ambos os autores mencionados defendem, negamos o 

fechamento de uma obra em um autor. Ter essa compreensão é ocupar-se do leitor; é 

considerar a literatura para além daquele que escreve, mas também quem o lê. Assim, nesse 

trabalho entendemos que ambos – autor e leitor – são produtores do texto.  

Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas múltiplas, 

saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em 

paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se 

reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o 

leitor é o espaço exacto em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, 

todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está 

na sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: 

o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; é apenas 

esse alguém que tem reunidos num mesmo campo todos os traços que 

constituem o escrito (BARTHES, 2007, p.5). 

 

Questões que se estendem: somos leitores de Dom Casmurro ou leitores de Machado 

de Assis? Não se pode perder essas questões de vista, uma vez que a complexidade desta 

noção não se restringe a associar um nome próprio a um texto, já que “o próprio conceito de 

autor, se há alguém que escreveu os textos, nem sempre significa um autor com as 

propriedades específicas que definem a relação entre um texto e um nome próprio” 

(CHARTIER, 2001, p.90). 

Qual a noção de autor que esses alunos/as fomentam e nos ajuda a pensar nos 

processos de leitura e, principalmente, na relação que se estabelece com uma obra? Em um 

único encontro, na qual a leitura da obra ainda nem havia começado e, ainda assim, tais 

jovens e adultos/as levantaram pontos importantes a serem pensados sobre o livro enquanto 

objeto cultural e sobre o ato de ler: O que é um livro? O que é um autor? O que é um 

personagem? Autor e personagem se confundem em uma história? Qual o limiar entre a 

imaginação e a realidade?  

Quanto ao livro, trata-se de todas as formas materiais que lhe são próprias: 

seu formato, sua tipografia, a presença de imagens, sua encadernação, todos 

esses elementos que dão realidade a esta dimensão reflexiva da 

representação, etc., de modo que podemos romper com o conceito abstrato 

de obra e, da mesma maneira, com um conceito de autor abstrato, invariável 

ou universal, porque os lugares sociais ou as instituições nas quais os autores 

produzem obras são muito variáveis (o mecenato, a corte, a universidade, as 

academias, o mercado, os meios de comunicação, etc.) e porque, como 
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Focault destacava em seu ensaio “O que é uma autor?”, os textos, segundo 

sua natureza ou seu período temporal, não supõem de maneira universal e 

estável o autor (CHARTIER, 2001, p.89). 

 

Portanto, ler, naquele momento, era pensar nas questões colocadas acima, ou seja, 

destrinchar aqueles livros: conhecê-los, indagá-los, provocá-los. E, a partir de então, ler a 

história de Dom Casmurro... 

 

 

 Dá esse amarelinho para nós: criação para além dos protocolos. 

 A partir do segundo encontro, ainda que não de forma explícita, algo ficou combinado 

entre dois participantes da atividade e a professora: em todos os encontros pegariam a mesma 

edição do livro. Tal “acordo” se deu pela facilidade desses alunos, D. Rosineide e Sr. José, 

que por enquanto não estavam alfabetizados/as, acompanharem a leitura com a professora, 

que sempre se sentava ao lado deles. Tomada pela iniciativa da professora, passei a sentar 

perto deles também, e a utilizar a edição “laranjinha/amarelinho”: 

 
Rosineide: Dá esse amarelinho para nós. 

Professora: Você quer um laranjinha também? 

Pesquisadora: Quero, tem mais? 

Professora: Tem mais um laranjinha aqui. 

Rosineide: Só tem nós três. (Diálogo em sala. 27/04/2016). 

 

Assim, caro/a leitor/a, se há pouco dizia sobre as edições e suas diferentes capas como 

diferentes formas de comunicação sobre o conteúdo da obra ou qualquer outro elemento que 

as constituem, nesse momento, a edição “laranjinha” não diz respeito a nada disso. Os 

“laranjinhas” foram apropriados pelos/as alunos/as como aqueles que serão dos/as que ainda 

não conseguiam ler e, portanto, compartilhariam a leitura com a professora, acompanhando-a 

no virar de folhas e no deslizar dos dedos pelas linhas.  

Vimos, dessa forma, uma (re)apropriação das edições que não as ditas 

convencionalmente. Ora, editora alguma fez uma edição exclusiva para um grupo de pessoas 

que não liam e que se apoiariam nela para acompanhar uma atividade de leitura. Michel de 

Certeau (1998), em “A invenção do cotidiano”, destaca os processos de criação/invenção para 

além dos protocolos, ou seja, as várias “maneiras de fazer” pelas quais as pessoas se 

(re)apropriam dos espaços, materiais, etc. organizados pelas técnicas da produção sócio-

cultural. O autor assim questiona: 
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Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 

“vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade 

inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares (também 

“minúsculos” e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não se 

conformam com ela a não ser para alterá-los; enfim, que “maneiras de fazer” 

formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou “dominados”?), dos 

processos mudos que organizam a ordenação sócio-política (CERTEAU, 

1998, p.41) 

 

 Essas “maneiras de fazer” também aparecem quando a professora produz um marcador 

de página para facilitar no momento de achar em qual página havíamos parado, diante mesmo 

das diferentes edições.  

 
Pesquisadora: Todos acharam “Na Varanda”, o capítulo “Na Varanda”? É o capítulo doze ou xis i i 

(XII) aqui, tá bom? Acharam? 

Paulo: Tem separação aqui. 

Pesquisadora: É. Algumas têm. Acho que depois a gente pode marcar nesse papelzinho aqui, nesse 

marcador que a Melina fez pra gente, marcar o nome de vocês, porque na hora da gente pegar os 

livros já sabe qual é e fica mais fácil da gente acompanhar, que vocês estão acostumando com o livro, 

pelo tamanho da letra, pela página. Aí depois vocês fazem o nome aqui no papel. (Diálogo em sala. 

27/04/2016). 

 

 Assim, não somos meros consumidores de uma cultura dada e estabelecida; somos 

mais, somos produtores de cultura. E essa produção encontra espaço fértil em nossa 

criatividade e pluralidade, que fervilham quando nos deparamos, por exemplo, com diferentes 

edições de uma mesma obra e que serão lidos por pessoas com pouco trânsito pela leitura e 

pelo livro. Diante disso, um marcador de página foi criado para que, em todos os encontros, 

os/as alunos/as encontrassem o seu livro, ao qual já estavam habituados/as. Além disso, os 

marcadores facilitaram o processo de achar o capítulo que havíamos parado, pois, diante das 

diferentes edições, as páginas e as marcações dos capítulos não eram as mesmas (algumas 

estavam indicadas com número romano), e por isso mesmo tornava-se complicado todos/as 

localizarem o capítulo. Com os marcadores de página criados pela professora, tal tarefa se 

descomplicou. 

Eu gostaria de acompanhar alguns dos procedimentos – multiformes, 

resistentes, astuciosos e teimosos – que escapam à disciplina sem ficarem 

mesmo assim fora do campo onde se exerce, e que deveriam levar a uma 

teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma inquietante 

familiaridade da cidade (CERTEAU, 1998, p. 175). 
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Leitura 

 

 

 “Bom, foi o que eu entendi, né? Não sei se está certo”: a leitura como 

interpretação. 

Caro/a, até aqui, acompanhamos parte da atividade em que a leitura (a da história, em 

voz alta), ainda nem havia começado. A tempestade que tinha se formado em torno do objeto 

cultural que se apresentava àqueles/as jovens e adultos/as havia passado, mas, contrariando o 

ditado popular, a calmaria não veio. Pelo contrário, outra tempestade se formava em torno da 

leitura e compreensão da história de Bentinho e Capitu. Leitor/a, não entenda essa tempestade 

como algo nebuloso, em que o tempo se fecha e estraga o dia. Falo aqui da tempestade pela 

sua força, sua agitação, e que após ela nada fica como era antes: o chão fica úmido, poças se 

formam, gotículas de água pousam sobre as plantas, etc. Mesmo que após algumas horas tudo 

seque e aparentemente volte ao estado de antes, algo passou, algo aconteceu, algo ficou. 

Encontro após encontro, os/as participantes da TLD enveredaram esforços para 

entender o que se passava na história, capítulo por capítulo, tentando construir o enredo em 

suas cabeças. De uma forma geral, o que se percebeu é que, nas primeiras semanas de 

atividade, a preocupação que os/as alunos/as demonstraram estava em decifrar palavra por 

palavra do que o autor estava querendo dizer para então poder compreender a história, como 

pode ser observado no terceiro encontro: 

 

Rosineide: Aí todo mundo que viam eles juntos comentavam, e aquilo estava atormentando ele. 

Pesquisadora: Isso. 

Rosineide: Bom, foi o que eu entendi, né? Não sei se está certo. 

Elisa: Só que ele nunca deixou de amar ela, né? 

Pesquisadora: É. Tem uma parte que fala aqui... 

Elisa: Dos cabelos... 

Paulo: Isso que vocês acabaram de falar está correto. Ele começou uma parte que era da infância a 

sentir algo a mais, que ele já estava na adolescência, não era algo da infância, começou a sentir uma 

emoção diferente, que ele estava gostando dela. 

Professora: Ele começou a descobrir isso. 

Paulo: Começou a descobrir. 

Elisa: Fala também que acho que ele sonhava, dançava na Lua, os anjos enviavam perguntas. Aqui 

está sonhando, né? Não é realidade, ele estava no sonho aqui, nessa parte. 

Pesquisadora: Aqui ele estava... Como é? A Capitu tinha quinze... Não. Ele tinha quinze e a Capitu 

quatorze anos. 

Elisa: Aí eles começaram a descobrir que o que ele sentia não era coisa de criança, né? Era diferente, 

né? 

Pesquisadora: Não era só amizade? 

Rosineide: Tinha um amor por trás dessa amizade. (Diálogo em sala. 27/04/2016). 



118 

 

 Interpretar a história para os/as participantes era essencial para construir uma relação 

com o livro. Os/as alunos/as empenhavam-se em interpretar o que daria sentido àquela 

história. Entretanto, o cuidado naquele momento “estava contra toda pretensão de fechar a 

interpretação do texto e de centrá-lo em torno de um significado doutrinário e unívoco; não 

tanto uma revolta contra o sentido, mas contra toda pretensão de solidificação do sentido” 

(LARROSA, 2010, p.128). 

Ora, todos/as nós queremos entender uma história quando lemos um livro. Qual seria o 

sentido de ler uma obra se não entendêssemos nada dela? O que, no entanto, buscamos 

amenizar nesse movimento de construção de interpretação da história, é não solidificar os 

sentidos e significados que o livro produz em cada um/a. 

 
Rosineide: Ele estava contando para ela, ele não falou para mãe dele, mas ele não contou para mãe 

dele, ele contou para Capitu. 

Professora: Eu acho que chama até... Que esse capítulo chama “Um plano” não é? 

Pesquisadora: É. 

Professora: É como eles estão fazendo um plano, não estão? Para atrapalhar isso? 

Pesquisadora: De como convencer a mãe dele de ele não ir para o seminário.  

Paulo: E a Capitu mandou deixar arriscar a coisa. Vai falar que vai depois ela não vai, ficar 

insistindo tanto se você de repente não querer realmente ir ao seminário. 

Elisa: Porque aqui no final fala que vai mandar ele estudar em São Paulo. 

Mayara: Eu acho que a Capitu está falando para ele ir estudar leis em São Paulo. 

Pesquisadora: Fazia parte do plano ele falar para mãe dele que ele queria estudar leis em São Paulo 

ao invés de ir para o seminário.  

Rosineide: Capitu, você está cheia de mistério. (Diálogo em sala. 04/05/2016). 

 

 Pennac afirma da compreensão de um livro não é sem interesse: 

Compreendido o texto? Sim, sim, é claro...mas compreendido sobretudo que, 

uma vez reconciliados com a leitura, o texto perdendo seu foro de enigma 

paralisante, nosso esforço de apreender o sentido torna-se uma prazer; uma 

vez vencido o medo de não entender, as noções de esforço e de prazer 

trabalham fortemente uma em favor da outra, meu esforço, aqui, garantindo 

o crescimento de meu prazer e o prazer de entender me mergulhando até a 

embriaguez na ardente solidão do esforço (PENNAC, 1993, p.129). 

 

 E assim, entendemos que, estabelecida uma relação com o texto para além de 

interpretação unívoca, para além desse foro enigmático que muitas vezes o livro assume em 

que o dever é desvendá-lo corretamente, cria-se outro ato de ler. A leitura não é mais aquela 

entendida como uma série de técnicas para responder a grande questão final: o que 

compreendemos?  

Na leitura da lição não se busca o que o texto sabe, mas o que o texto pensa. 

Ou seja, o que o texto leva a pensar. Por isso, depois da leitura, o importante 
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não é o que nós saibamos do texto, o que pensamos do texto,  mas o que – 

com o texto, ou contra o texto ou a partir do texto – nós sejamos capazes de 

pensar (LARROSA, 2010, p.142). 

  
 

 

 Eu tenho uma promessa, mas não foi paga não e eu não vou pagar não. Minha mãe 

que fez: de como os/as participantes se relacionam com temas que aparecem na 

leitura. 

Com o passar dos encontros e criação de uma familiaridade à atividade, os/as 

alunos/as passaram a perceber que poderiam compartilhar suas compreensões, entendimentos, 

sensações, afetamentos sobre o que foi lido, para além de uma interpretação rígida e estática 

do texto. Se, por um lado, num primeiro momento queriam construir a cena daquele capítulo, 

logo em seguida queriam dialogar sobre alguma experiência que lembraram a partir do que foi 

lido. É isso o que a Tertúlia Literária Dialógica deveria proporcionar: que a expectativa criada 

pelos/as participantes em torno da leitura rompesse com uma sacralidade do objeto livro 

clássico e que acabava por tornar o ato de ler e o próprio livro algo distante, inalcançável. A 

partir do momento que os/as educandos/as percebessem que a leitura não se restringia à 

interpretação dita correta, estática, rígida, palavra por palavra, da história, desamarraríamos os 

fortes nós de tensões que surgiam no momento da leitura. Tomando as palavras de Pennac 

(1993, p.121) emprestadas, a atividade TLD tem a ver com uma leitura-presente, na qual “não 

se força uma curiosidade, desperta-se. Ler, ler e ter confiança nos olhos que se abrem, nas 

cabeças que se divertem, na pergunta que vai nascer e que vai puxar a uma outra pergunta”. 

No encontro do dia 11/05, a partir da leitura do capítulo “Mil padre-nossos e mil ave-

marias”, uma aluna começa o diálogo interpretando o capítulo: 

 
Mayara: Ele está falando que ele já fez um montão de promessas, mas só que ele nunca fez a parte 

dele. 

Pesquisadora: Não cumpre a promessa? 

Ranyele: Fez mil promessas, né? Nenhuma ele realizou, não pagou nenhuma ainda. 

Pesquisadora: Não pagou nenhuma ainda. É, mas por enquanto as promessas dele estavam dando 

certo, o que ele pedia estava dando certo e ele não cumpria o que ele prometia. Vocês acreditam em 

promessas? Vocês fazem promessas? 

Paulo: Eu faço. 

Pesquisadora: Faz? Bastante, pouca? 

Paulo: Bastante, mesmo que não tenha uma resposta favorável eu torno a fazer de novo. 

Ranyele: Eu vi aquele filme lá do cara, que o cara tem uma promessa que ele carrega uma cruz. 

Pesquisadora: Não conheço. Como chama o filme? 
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Ranyele: Não sei, passou uma vez na televisão e eu assisti. Ele carrega uma cruz que ele faz uma 

promessa, aí ele vai na igreja e o padre não deixa ele entrar porque ele era de outra religião. Não sei, 

acho que é isso.
45

 

Pesquisadora: Ah, entendi. E a promessa dele era carregar a cruz? 

Ranyele: É. E põe a cruz na igreja. (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

A conversa está nesse pé, quando, pela primeira vez, no sexto encontro, um 

participante se sente a vontade para falar: 

 
Marcos: Eu tenho uma promessa, mas não foi paga não e eu não vou pagar não. Minha mãe que fez. 

Pesquisadora: Ela que fez no seu nome? 

Diomilson: As mães das pessoas vai lá e faz a promessa para pessoa, sem ela ficar sabendo. 

Pesquisadora: Igual o Bentinho, a mãe fez promessa no nome dele... Aí você não sabe se vai pagar ou 

não? 

Marcos: Eu acho que não. Eu tenho que ir todo de preto e voltar de cueca para casa. 

Pesquisadora: Como que é a história? 

Marcos: Só se fosse num carro, num carro próprio da pessoa. 

Penha: Você tem que ir de roupa, deixar a roupa lá e vir embora só de cueca? 

Marcos: É. 

Professora: Mas onde é que você tem que deixar a roupa? 

Marcos: É em Juazeiro. 

Diomilson: Em Juazeiro lá todo mundo da região vai para lá. 

Pesquisadora: Mas aí você teria que ir a pé, é isso? 

Marcos: Aí eu não sei, eu tenho que ir de roupa preta e deixar lá. 

Diomilson: Porque lá tem muito santo, que nem Aparecida o povo vai lá. Esqueci o nome do santo... 

Padro Cícero que chama. 

Pesquisadora: Ah tá. 

Marcos: Era pra esse Santo que eu tinha que levar. (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

 Repare, amigo/a, que Marcos comenta sobre a promessa que sua mãe fez em seu 

nome, ou seja, assim como D. Glória havia feito com Bentinho. Quando lemos o capítulo “A 

promessa”, no terceiro encontro, alguns/as participantes falaram sobre o fato de “não ser 

justo” uma pessoa fazer uma promessa e nomear outra para cumprir. Naquele momento, 

Marcos não se pronunciou; somente no sexto encontro, o aluno quis compartilhar sua 

experiência e, ao retomar esse episódio, o diálogo se estende, e Diomilson também participa, 

pois tem a ver com a sua terra natal: 

 
Marcos: É uma coisa lá que se tivesse droga dava dinheiro. Lá na minha cidade não tem coisa assim 

como ‘boca’ como tem aqui, moleque vendendo não tem não.  

Pesquisadora: Mas lá é cidade pequena?  

Marcos: É. 

Pesquisadora: É bem pequenininha a cidade? 

                                                      
45

 O filme é “O pagador de promessas” (1962). 
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Diomilson: Porque a plantação de droga que tem lá é só em Recife, agora lá tem, mas fica longe. 

 

Pesquisadora: Sentem falta de lá? 

Diomilson: Sim, bastante. 

Pesquisadora: É. Bastante? Você também? 

Marcos: Eu já fui já, eu já vou de novo. 

Pesquisadora: Tá pra lá direto. 

Diomilson: Aqui não tem serviço, se tivesse serviço ficava lá, é sossegado. 

Pesquisadora: Ficava pra lá. É. Deve ser bem diferente. (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

 Parece que a partir de então, Marcos e Diomilson se sentem mais à vontade de 

participar da atividade. Na Tertúlia Literária Dialógica, não há uma imposição para que as 

pessoas participem no diálogo e na leitura; algumas vezes o desejo de compartilhar seu 

pensamento se dá somente quando o/a participante se sente o suficiente à vontade com a 

atividade e com as demais pessoas, para então se expor. Ao final desse encontro, quando o 

sinal já havia tocado e eu arrumava minhas coisas para ir embora, Penha e Marcos ainda 

comentam: 

 
Pesquisadora: Semana que vem continuamos, obrigada pela conversa. 

Penha: Todos tímidos, mas todos falaram bastante. 

Marcos: Eu nunca tinha falado aqui, hoje falei. (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

Outras vezes, porém, nem com o passar do tempo isso acontece. O senhor Ariovaldo, 

por exemplo, em dez encontros não verbalizou seus pensamentos nenhuma vez, mas, de 

alguma outra forma, participava. Digo isso porque muitas vezes estava sentada próxima a ele, 

e via sua concentração na leitura pelo movimentar dos dedos que acompanhavam linha por 

linha a história. Talvez, repito, talvez, a sua leitura se dava ali naquele momento – dele com 

ele mesmo e com a história – e não era preciso externalizar para dizer que algo estava 

acontecendo. O silêncio não é simplesmente a ausência de voz; o silêncio do senhor 

Ariovaldo pode indiciar uma recusa pela atividade. Acontece. Mas pode ser simplesmente o 

fato de que não é de sua “personalidade” falar em voz alta. Acontece também. O silêncio, 

caro/a, pode dizer muitas coisas; porém, por não dizer nada, nos dá a abertura de interpretá-lo 

de várias maneiras. O que o silêncio do senhor Ariovaldo tem a dizer? Ou melhor: o que fazer 

diante do silêncio do senhor Ariovaldo? Com Paulo Freire percebo a importância do silêncio 

no espaço da comunicação:  

A importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental. De um 

lado, me proporciona que, ao escutar, como sujeito e não como objeto, a fala 

comunicante de alguém, procure entrar no movimento interno do seu 

pensamento, virando linguagem; de outro, torna possível a quem fala, 
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realmente comprometido com comunicar e não com fazer puros 

comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a criação de quem escutou. Fora 

disso, fenece a comunicação (FREIRE, 1996, p.117). 

 

Enfim, voltando ao Marcos, ele também quis se posicionar quando entramos num 

assunto um pouco mais “polêmico”.  Ao final da leitura do capítulo “No passeio público”, eu 

mesma quis fazer um destaque: 

 
Pesquisadora: E quando o José Dias está falando do pai da Capitu, ele fala assim: D. Fortunata, que 

é mãe da Capitu, D. Fortunata merece estima, e ele não nega que seja honesto, o pai da Capitu, tem 

um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras 

qualidades perdem muito de valor com as más companhias que ele anda. (Diálogo em sala. 

18/05/2016). 

 

A partir disso, muitas pessoas têm o que dizer sobre este destaque: 

 

Mayara: Ele anda com pessoas erradas. 

Pesquisadora: A gente até ouve bastante isso que a pessoa é até boa, mas ela anda com companhia 

ruim. 

Rosineide: É aquele ditado, né, diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. 

Pesquisadora: Mãe fala muito isso.  

Rosineide: Se você andar com as pessoas certas, procurar as pessoas direitas pra andar, todo mundo 

vai falar bem de você. Se você andar com a pessoa errada, nem se você não faz errado, você vai ficar 

mal falado. 

Pesquisadora: Vocês concordam de só andar com pessoas ruins a gente leva fama? 

Joyce: Leva, com certeza. 

Pesquisadora: Mesmo a gente sabendo que a gente é boa? 

Joyce: Mas até a gente provar o contrário para as outras pessoas é difícil. 

Rosineide: É que nem assim, digamos assim, tem um rapaz ele é bandido e a polícia chega, até eu 

falar que eu não tenho nada a ver com as drogas dele... 

Pesquisadora: Vai junto. 

Rosineide: Eu já estou lá na delegacia, eu já apanhei, eu já tomei uns tapas na orelha, então quer 

dizer, até eu chegar lá, até eu provar que eu não tenho nada a ver... (Diálogo em sala. 18/05/2016). 

 

E, a partir desse trecho, um assunto importante foi debatido:  

Marcos: Eu acho que cada pessoa que nasce já tem seu “coisa” já, de ser assim, de ser ladrão. Não é 

porque a pessoa quer não. 

Rosineide: Eu acho que já nasce assim, que não presta. 

Pesquisadora: Você acha que já nasce assim? 

Elisa: Depende da situação que vai levando a pessoa. 

Mayara: Eu acho que é o tipo de vida que ela vai ter na infância... 

Rosineide: A família. 
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Mayara: A família também conta muito. Porque é a mesma coisa, tem um ditado aí “não julgue um 

livro pela capa”, então você pode ver uma pessoa cheia de piercing, cheia de tatuagem andando pra 

baixo e pra cima nos sete cantos, ela é a melhor pessoa da cidade. 

Pesquisadora: Mesmo com essa aparência, é isso que você está dizendo? 

Mayara: É. (Diálogo em sala. 18/05/2016). 

              

 Algum tempo depois, Marcos volta a dar sua opinião: 

  

Marcos: Eu acho que não é família não. Se fosse para nós roubar, dois primos que foram criados 

juntos mais novos já morreram e nós estamos aqui. E foi porque eu ajudei, nós passamos fome sempre 

ajudamos os meus pais e não temos essa de roubar os outros. Sei lá, acho que cada um já vem com a 

sua sina, eu acho, né, cada um tem sua opinião. (Diálogo em sala. 18/05/2016). 

 

 Com esse diálogo percebemos o que a leitura pode disparar. Alguns capítulos atrás, 

quando disse que a Tertúlia Literária Dialógica era uma atividade política também, aqui está o 

motivo. A partir da leitura de Dom Casmurro, alunos/as da Educação de Jovens e Adultos 

estão dialogando sobre a “natureza” da violência. O que faz algumas pessoas irem para o 

“caminho errado”? É algo inato? São as condições de vida? É a criação da família? Cada um/a 

colocou a sua opinião sobre o assunto, que não se encerra: 

 
Joyce: Voltando a história lá, a gente pensa no que ele falou. Quando uma pessoa é criada dentro 

da...quando tem as coisas. Eu trabalhei com uma mulher e um médico, o filho dele estudou numa 

escola particular e roubou a televisão da escola, olha só, filho de um doutor. Aí é que nem eu penso 

no que ele falou, tem a criação melhor do mundo, tinha de tudo. Então, que nem eu vi o filho de um 

delegado num crime. O pessoal tem a mania de dizer, eu trabalhei em uma casa também que a mulher 

tinha mania de pegar as coisas, de ir na loja...aí o doutor ia na loja e pagava porque já sabia. Rico é 

doença, pobre é o quê? 

Pesquisadora: Mas existe uma doença, como é que chama? 

Professora: Cleptomania. 

Pesquisadora: Cleptomaníaca, né, que tem mania de roubar e coisas pequenas, né? 

Rosineide: Coisa mais simplinha do mundo eles pegam e levam embora. 

Pesquisadora: É. Mas isso é verdade, quando é rico é uma coisa e quando é pobre é outra. 

Rosineide: Quando é pobre é sem vergonhice. 

Elisa: Mas envolve o espiritual também, no caso. A pessoa dá lugar ao mal e ele age. 

Rosineide: É verdade. 

Pesquisadora: Não entendi, desculpa. 

Elisa: A vida também tem a vida espiritual. Às vezes a pessoa dá lugar e o mal ele age. 

Pesquisadora: Abre um espaço e ele entra, é verdade. 

Rosineide: Diz que cabeça vazia é cabeça para o diabo trabalhar, né? 

Pesquisadora: Mas eu acho que condição social, ser rico ou ser pobre não influencia. 

Joyce: Não influencia ninguém. 

Professora: Eu acho que é assim, a condição social pode abrir mais fácil pra um lado, mas assim, o 

que eu percebi bastante que vocês falaram é a questão da criação, mas o que as vezes a gente pensa 

é: o que é uma boa criação? Porque assim, o filho do médico que a senhora falou, ele poderia ter 
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tudo do bom e do melhor em questão financeira, mas vai saber o tipo de educação que ele teve em 

casa. Porque muito do caráter das crianças se formam lá, quando eles estão começando a criar a 

noção do certo e do errado, e se não tem ninguém pra orientar na idade certa, se lá quando eles estão 

pequenininho na escola pegou um brinquedo do outro e ninguém falou nada... (Diálogo em sala. 

18/05/2016). 

 

Alunos/as que questionam e que colocam em discussão temas sociais: por que há 

diferença – explícita ou implícita – na forma de tratamento em casos de roubos praticados por 

um pobre e um rico? Alunos/as que fomentam uma discussão em torno de uma discriminação 

social velada e propagada, muito presente em nossa sociedade. Assim como afirmava Paulo 

Freire, esse diálogo revela sobre os/as participantes “sua explicação do mundo de que faz 

parte a compreensão de sua própria presença no mundo” (FREIRE, 1996, p.81). E isso tudo 

vem explicitado na chamada “leitura do mundo” que precede sempre a “leitura da palavra”.  

Quais são os temas que instigam os/as alunos/as a falarem, comentarem, se 

posicionarem e se exporem? Quais são os “temas humanos” desse clássico que afeta as 

compreensões e ultrapassa a história?  

No dia 20/04, dentre outros capítulos, lemos “A ópera”, capítulo que disparou muitas 

conversas em torno da religião, tema que se mostrou importante e relevante de ser discutido 

em muitos dos encontros. 

 

Rosineide: É assim, que nem você estava falando aí, o diabo foi um anjo, mas queria ser mais que 

Deus, né? O que o senhor fez, o senhor expulsou ele, jogou ele para Terra, então ele está aqui na 

Terra para enganar o povo, ele é o anjo do mal, ele não é do bem, ele é o que está na bíblia, ele é 

satanás. 

Lina: Mas ele engana. 

Rosineide: É o que eu estou acabando, eu vou chegar lá. Ele veio pra enganar o povo, pra iludir e 

Deus não, Deus é verdade, o senhor não vai falar uma coisa pra você que ele não vai cumprir na sua 

vida; satanás ele fala uma coisa pra você e não cumpre, ele está mentindo pra você. Que nem a Lina 

estava falando aí, muita coisa no mundo hoje, têm umas músicas nada a ver, o povo faz sucesso. 

Quem botou isso no mundo? O outro. Isso aí não provém de Deus, por isso que ele está falando sobre 

instrumentos que têm na ópera, os instrumentos dentro da igreja, né? Instrumentos que está falando é 

instrumento que toca que canta. 

Pesquisadora: Em que parte? 

Rosineide: Aí tudo que Deus fez ele quer fazer mais do que Deus, só que ele não é Deus, né? Tudo que 

ele faz é errado, o que Deus faz é certo pra nós, né? Ele quer o melhor pra nós ele não quer o mal, 

né? 

Pesquisadora: Quem mais? Vamos fazer assim, ó... 

Elisa: Tem uma parte que queria perguntar que seria o padre no caso né? Tem uma parte que não 

entendi direito...mas ele veio pra pedir autorização do coiso, né? Não sei como que fala. Aí depois no 

fim ele se deu que fizesse, tocasse né? Não sei onde, mas tem aqui. Eu entendi mais ou menos isso, tem 

aquela partezinha nisso. 
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Rosineide: Ele veio pedir autorização pra Deus pra fazer o que ele quiser né? 

Elisa: Isso. (Diálogo em sala. 20/04/2016). 

                   

 Essas três senhoras se empolgam na conversa. É a primeira vez que preciso utilizar o 

dispositivo das inscrições para poder escutar todas essas pessoas que tinham algo importante a 

comentar. Primeira e única também. Dizem que o caminho se faz caminhando, e no caminhar 

da atividade percebi que não era preciso fazer as inscrições e que a utilização delas poderia 

limitar e muito as pessoas se exporem. O fluir natural do diálogo criava um momento mais 

amigável e menos temeroso para aquelas pessoas que não sabiam ler. Ter que fazer a 

inscrição para poder falar poderia desencorajá-las e torná-la aquela atividade de leitura de 

clássicos, ainda mais distante deles/as. Por isso tudo, não fiz mais as inscrições.  

 
Pesquisadora: Vamos fazer assim, quem quiser falar, porque a gente tem bastante coisa para falar de 

Deus, de religião, do que a gente vem pensando aí como que foi lido. Para não falar ao mesmo tempo 

e a gente conseguir escutar todo mundo, quem quiser falar levanta a mão e eu vou anotar aqui, por 

exemplo, seu nome. 

Rosineide: Rosineide. 

Pesquisadora: Neide? Nende? 

Rosineide: Rosineide. 

Pesquisadora: Rosineide levantou a mão, o seu Paulo levantou a mão. E a...? 

Elisa: Elisa. 

Pesquisadora: A Elisa levantou a mão. Por exemplo, eu anoto o nome dos três, seu Paulo, a Rosineide 

e a Elisa. Assim, só pra gente ir por ordem e conseguir escutar todo mundo e aí, por exemplo, seu 

Paulo fala alguma coisa e a Mayara quer falar alguma coisa sobre o que o seu Paulo falou, quer 

fazer um comentário, então a gente espera os três falarem, que levantaram a mão, aí depois a Mayara 

fala “Ah, eu quero fazer um comentário sobre o que o seu Paulo falou”. Só para ficar um pouquinho 

mais organizado pra gente conseguir escutar todo mundo. 

Rosineide: Se não você não vai não vai entender nada o que o povo falou. 

Pesquisadora: Também, já pensou? Porque aqui a gente ainda consegue ouvir um daqui outro dali, 

mas mesmo assim a gente ainda se perde um pouco. 

Rosineide: Então deixa seu Paulo falar. 

Pesquisadora: Seu Paulo. (Diálogo em sala. 20/04/2016). 

                            

 Organizado esse momento de diálogo, Rosineide volta a falar sobre seu entendimento 

do capítulo, fazendo uma relação com o seu conhecimento de mundo. Nos primeiros 

encontros, a participante mostrava-se cautelosa em suas falas, sempre pontuando que aquela 

havia sido sua compreensão, mas que não sabia se estava certa. Com o diálogo igualitário 

presente na atividade de Tertúlia Literária Dialógica, cria-se um espaço-condição-momento 

para que cada participante descubra a possibilidade de demonstrar toda sua inteligência 

cultural.  
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Rosineide: Então, mas estou falando a senhora já leu aquela parte de Ana? Ela não podia ter filho, 

ela era estérea, ela não tinha filho. Aí ela foi no altar até que acharam que era louca, embriagada, né, 

e ela falou “Não senhor, eu sou uma mulher...” que eu esqueci agora dessa parte aí que ela estava 

triste e não tinha um filho e ela estava ali pedindo pro senhor, então ali ela estava fazendo a proposta 

diante de Deus, se Deus desse um filho pra ela se chamaria Samuel e quando ele tivesse certa idade 

ela ia entregar ele no altar pra ele servir a Deus, entendeu? Se você não lê bíblia, você lê essa parte. 

Foi promessa de Deus na vida dela, foi o filho que Deus deu pra ela. É que eu não sei ler então eu 

não posso ir fundo, porque eu não sei ler... (Diálogo em sala. 20/04/2016). 

                    

 Rosineide afirma que não sabe ler e, portanto, não pode ir a fundo em sua explicação 

sobre tal parte mencionada da bíblia. Mas, Rosineide, que “não sabe ler”, compartilhou 

informações de seu contexto cultural, pertencente a sua inteligência, que não faz parte da 

minha, por exemplo. Eu, que “sei ler”, não sabia absolutamente nada. É por isso mesmo que a 

TLD através de seus princípios dialógicos, tornam a leitura e também os encontros em 

experiência de formação. Rosineide, no excerto acima, que afirma que não sabe ler, apenas 

não sabe que lê sim e o faz com suas próprias palavras: 

Porque ao ler, lemos literalmente e, ao mesmo tempo, com nossas próprias 

palavras. Como se a linguagem mesma tivesse uma duplicidade que lhe 

desse uma face externa e uma face interna, sendo esta última o modo como a 

cada um sabem ou soam ou dizem (como próprias) as palavras (alheias) que 

lê. Porque ao ler, lemos as palavras de outro com nossas próprias palavras, 

em nossa própria voz, em nossa própria língua (FREIRE, 1996, p.120). 

 

 Outro tema bastante presente nas discussões foi a comparação entre os “tempos 

antigos” e a atualidade. Isso se deu diante da própria característica daquela turma: muitos 

alunos/as com idade próxima ou superior aos 40 anos. Assim, era importante naqueles 

diálogos, retomar como era em seus tempos e como está hoje em dia. Quando lemos o 

capítulo “Dona Glória”, em que Bentinho narra sobre sua mãe e o falecido marido, os/as 

participantes comentam: 

 
Mayara: Eu acho assim, você fica de luto uns dois dias, três dias. Acho que a pessoa que morreu não 

iria querer que você ficasse de luto pelo resto da sua vida, iria querer que você continuasse com a sua 

vida, eu acho. 

Pesquisadora: Muito tempo...  

Rosineide: É. Está certo, não está errado. Está certo. 

Mayara: Porque não é certo você parar a sua vida porque uma pessoa morreu. 

Joyce: E o meu pai com dois meses que a minha mãe morreu ele arrumou outra mulher e abandonou 

os meus irmãos. Eu criei até a adolescência, até os dezesseis eu criei meus irmãos mais novos, os dois 

mais novos, a menina casou logo. Ele abandonou, né? Quer dizer, ele não ficou de luto, né? 

Rosineide: É que nem eu estava falando. Eu estava falando para ela que eu acho que o amor do povo 

esfriou. O povo hoje não tem mais amor. Não precisa lógico guardar luto para o resto da vida, parar 

a sua vida, mas eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de amor entre as pessoas. Não precisa 
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também vestir o preto, mas hoje em dia a pessoa chora até a hora que enterra, depois que enterrou 

saiu do cemitério esquece a pessoa velou. (Diálogo em sala. 20/04/2016). 

                       

 Em outro encontro, seu Paulo também volta a fazer uma comparação dos tempos: 

 
Paulo: Isso vale muito pra educação. Educação ao ser humano nós estamos sempre aprendendo. A 

educação do passado nossa era muito repressiva, os pais queriam educar demais, bater, e não é por 

aí, uma criança não vai entrar na linha por apanhar. Agora hoje é liberal demais, isso que a dona 

Linda falou da criança enfrentar os pais falando que vai levar para o conselho tutelar, porque é 

liberdade demais. Lá em um momento como alguém falou, a família deixa aquela brecha pra criança 

ser mal criada daquele jeito sem respeito, não tem limite. Um era demais, no passado nosso, (?). E 

hoje é liberal demais, sem respeitar nenhuma lei. (Diálogo em sala.18/05/2016). 

 

 

 

 Ela não é repetitiva, ela apenas está se desenvolvendo de modo devagar: sobre a 

narrativa de Dom Casmurro e os modos de ler. 

A partir do terceiro encontro, os/as participantes começaram a perceber características 

da construção da narrativa da obra: 

 
Joyce: Então, essa parte ele está dando continuidade de lá do comecinho onde a gente começou. 

Pesquisadora: Isso. Dá uma voltada lá no começo, começava assim: “Tão depressa vi desaparecer o 

agregado no corredor...” é lá naquela cena que ele estava escutando no corredor a conversa da mãe, 

da promessa e aqui vem falando um pouquinho da promessa. (Diálogo em sala. 20/04/2016). 

 

Mas parece que essa forma da narrativa não agradou a todos/as, pois como já foi dito 

há algumas páginas atrás, duas participantes tiveram a sensação de que a história estava 

ficando repetitiva e cansativa. 

 
Elisa: Esse aqui é um pouco repetido né? 

Pesquisadora: Repetido? 

Elisa: Assim, não é repetido. Já contou a história, a gente continua, mas a gente estudou aqui, mas 

então está assim, a gente já estudou aqui, mas continua. Parece que está perdendo a graça. 

Pesquisadora: Você acha que está perdendo a graça? O que você acha que ficou repetitivo?   

Elisa: Ah, sei lá, que nem a Capitu sempre está criança aqui, né? 

Pesquisadora: Sim, ele está contando a história dele e da Capitu na infância... 

Elisa: É. Já foi falado, né? 

 

Mayara: Talvez tenha ficado um pouco repetido porque está lendo de capítulo em capítulo. Se for 

pegar um livro pra ler você lê uns três, quatro capítulos por dia, não vai ver que essa coisa de falar 

sempre a mesma coisa. Eu acho.  

Pesquisadora: Se ler mais capítulos por dia, é isso? Aí você acha que não fica tão repetitivo? 
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Mayara: É. Tipo assim, ele está falando da Capitu na infância, eu acho que está ficando assim porque 

está lendo devagar. 

Pesquisadora: Entendi. Pode ser. Alguém mais acha que a história está ficando repetitiva? 

Paulo: Não. Não acho que esteja repetitiva. É que é assim, essa história é cheia dos trâmites no meio, 

eles ficam um tempo separados, depois voltam a se encontrar... Ela não é repetitiva ela apenas está se 

desenvolvendo de modo devagar. Mas sempre dentro do contexto da história. 

Pesquisadora: Mais alguém acha alguma coisa diferente? Concordam, discordam? 

Ranyele: Eu acho que é isso mesmo que o Seu Paulo falou. 

Pesquisadora: É que ela também é uma história muito detalhada. Então ela vem contar todos os 

detalhes... O Bentinho, aqui no caso, vem contando a história dele e da Capitu na infância é bem 

detalhista...Por exemplo, foi um capítulo inteiro pra contar que ele viu que o nome dela e dele, que ela 

rabiscou o nome dela e dele no muro. Um capítulo inteiro pra isso, que na prática acontece numa 

fração de segundo, né? A gente vê, e, aqui no caso, eles deram as mãos, isso na vida real, no dia a 

dia, na prática é numa fração de segundos, rapidinho. Mas ele ao contar isso, ao escrever isso, coloca 

tudo em detalhes, vai descrevendo a cena toda e toma uma página inteira, no caso aqui duas páginas. 

Professora: Tudo o que ele pensou também porque aqui ele não conta só... Não é... A gente viu lá no 

começo que o livro ele tá escrevendo depois que aconteceu a história dele. Ele pensa na história dele 

e ele está colocando também o que ele pensa. Não é só os detalhes, acho que por isso acaba sendo 

mais detalhado, mais... 

Rosineide: Cansativo. 

Professora: Longa. E ele coloca o que ele pensou sobre aquilo. 

Elisa: Porque aqui na história não fala mais da mãe dele, nem do pai, nem do tio... 

Professora: Ele explicou antes. 

Elisa: Aqui está relatando só dos dois. 

Pesquisadora: Não fala do restante da família? 

Elisa: Aqui pelo menos não falou. 

Pesquisadora: Não, aqui não. 

Elisa: Estou falando eles dois. (Diálogo em sala. 04/05/2016). 

 

Diante de todos esses apontamentos, uma nova forma de organização da leitura 

deveria ser (re)pensada.  

 
Pesquisadora: É que a história principal gira em torno dos dois então ao longo do livro vai aparecer 

mais os dois mesmo. Depois entram outros personagens, né? Mas não sei, é como se a gente 

escrevesse um diário talvez lembrando tudo o que aconteceu no dia. É no diário que geralmente a 

gente escreve o que acontece hoje, por exemplo, e a gente relata, escreve e aí a gente vai lembrando, 

pensando, escrevendo. E aqui a gente começou ele falando o que era Dom Casmurro e ele começa a 

contar a historia dele desde lá atrás. Mas a gente pode pensar em pular algumas partes e depois você 

pensam também e digam o que acham pular algumas partes, porque realmente tem alguns, né Melina 

que a gente estava comentando semana passada, alguns capítulos que ele fica falando assim, mas que 

pra história mesmo andar, desenvolver, acontecer as coisas, vai demorando um pouco mais. Têm 

capítulos assim, que não faz muita... Não faz muita diferença na história não, mas assim, como posso 

falar, acho que a gente pode pular alguns capítulos que a gente vai continuar entendendo a história, o 

rumo da história até o final, que ainda tem bastante, e vão entrando outros personagens depois. Ou a 

gente continua assim, porque realmente é uma leitura devagar, de capítulo em capítulo...Mas vocês 

quem sabem. 

Paulo: É que ela é monótona, não vai logo nos finalmentes. 
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Pesquisadora: É que a gente quer saber a história logo, o que acontece. 

Lina: Se ela fica com o Bentinho. 

Pesquisadora: Se ela fica com o Bentinho ou não. 

Professora: Talvez o que a Mayara falou, se a gente às vezes... É que não só uma pessoa ler se não 

fica cansativo, mas se a gente pegar os capítulos que falam de um mesmo assunto e lê e depois 

conversar sobre o assunto. Que nem a gente conversou na semana passada que tem alguns capítulos 

que juntam... 

Pesquisadora: Sim. 

Professora: ... Melhor. Porque às vezes esse que a gente leu hoje tivesse lido logo em seguida do da 

semana passada não iria parecer que estaria repetindo iria parecer a continuação. (Diálogo em sala. 

04/05/2016). 

 

Passa-se uma semana e, depois de muito rever a minha prática enquanto moderadora 

desta atividade e os modos de “condução” da leitura, chego ao encontro seguinte com a 

proposta de pular capítulos. Assim, antes de todos os encontros, reencontrava-me com Dom 

Casmurro a fim de decidir quais seriam as partes “dispensáveis” da história e fazer os cortes 

durante a atividade. Relutante em abandoná-los, fazia algum comentário sobre os capítulos 

pulados e, depois, enfim, fazíamos a leitura em voz alta dos capítulos que eu julgava 

importante de não serem pulados. Parece que essa nova forma surgiu certo efeito: 

 
 (Começo a ler o capítulo vinte e quatro, “De mãe e de servo” e termino sem ser interrompida). 

Pesquisadora: Quem não gosta de um elogio, né? O vinte e cinco a gente começa na semana que vem 

porque ele é um pouquinho maior e aí conta um pouquinho da conversa do Bentinho com o José Dias. 

E aí no começo do encontro eu perguntei será que ia dar certo a conversa dele com o José Dias ou 

não, e a gente leu um, dois, três, quatro, cinco capítulos e a gente ainda não descobriu se ele vai 

conseguir convencer o José Dias. 

Penha: Já mudou um pouco a história. 

Pesquisadora: É? Você achou? 

Penha: Eu acho que já mudou um pouco. 

Pesquisadora: Em que sentido você achou? 

Penha: Assim, que ele já partiu para o lado de ele ser um menino prodígio, prodígio quer dizer 

criança inteligente, esperta, então já partiu para o outro lado já, do que da história dele, da Capitu... 

Pesquisadora: É que esse livro ele é assim mesmo, ele dá uma quebrada em algumas partes na 

continuação da história para falar de outros detalhes. (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

 Com essas mudanças nos modos de ler o texto continua sendo o mesmo? Quanto de 

Dom Casmurro ainda permanece com tais cortes?  

 

 

 É o fofoqueiro?: construções sobre os/as personagens da história. 
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Não somente a narrativa da história estava sendo elaborada por tais participantes, mas 

detalhes importantes também sobre as “características” de cada personagem.  

Pesquisadora: José Dias era o agregado, não era? Tem o tio dele também que morava lá na casa. 

Rosineide: É o fofoqueiro? 

Pesquisadora: É o fofoqueiro. 

Rosineide: Tudo que ele vê ia falar. “Vou falar com a sua mãe, vou falar não sei o que”. Era o leva e 

traz. 

Professora: Mas quem fez a denúncia não foi o tio? 

Pesquisadora: Não, foi o José Dias. 

Professora: Foi o José Dias que fez a denúncia? 

Pesquisadora: Foi no começo. 

Elisa: É no começo e termina aqui. Termina não, o final aqui “...era agora apresentado pela boca de 

José Dias...”. (Diálogo em sala. 27/04/2016). 

 

Peço, amigo/a leitor/a, que retome a pergunta que a professora da turma fez e a 

resposta dada pela Elisa. Observem que a aluna está explicando à professora alguma dúvida 

que ela tinha. Desde o primeiro encontro, eu chamava a atenção ao fato de que todos/as 

poderiam responder às possíveis perguntas que surgissem ao longo da atividade; que nem eu e 

nem a professora éramos detentoras do saber e todos/as poderiam responder. De início, isso 

parecia não ter feito muito sentido; toda vez que faziam algum comentário ou pergunta, 

dirigiam-se diretamente a mim ou a professora. Nós, no entanto, redirecionávamos tais 

perguntas a outros/as participantes.  

Se é uma Tertúlia Literária Dialógica, com todos os princípios que já foram elencados 

nesse trabalho, o diálogo igualitário deveria permanecer, ou seja, baseado na validade dos 

argumentos, e não em argumentos baseado em poder. É claro, no entanto, que definir tais 

princípios no começo da atividade e pedir que para que os/as participantes incorporassem, 

seria em vão e vazio de sentido. Os princípios são sentidos, experienciados, compartilhados e, 

quando menos se espera, vivenciados e incorporados, como Elisa já havia feito. Ela não 

tomou a fala da professora como sendo a verdadeira; interviu e contribuiu com argumentos 

sobre o que estava sendo dialogado. 

Denominamos argumentação o tipo de discurso em que os  

participantes tematizam pretensões de validade controversas e 

procuram resolvê-las ou criticá-las com argumentos. Um argumento 

contém razões que se ligam sistematicamente à pretensão de 

validade de uma exteriorização problemática. A “força” de um 

argumento mede-se, em dado contexto, pela acuidade das razoes; esta 

se revela, entre outras coisas, pelo fato de o argumento convencer ou 

não os participantes de um discurso, ou seja, de o argumento ser capaz 

de motivá-los, ou não, a dar assentimento à respectiva pretensão de 

validade (HABERMAS, 2012, p.48 – grifos do autor).  
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No encontro do dia 27/06, a participante Joyce, também fez uma observação 

importante: 

 
Joyce: Mas posso falar? 

Pesquisadora: Pode. 

Joyce: Antes de casar ele viaja ainda né? 

Pesquisadora: Se ele viaja para a Europa? 

Joyce: Sim. 

Pesquisadora: Ele não viaja não. 

Joyce: Ele não viaja para fazer doutorado? 

Pesquisadora: Ah! É verdade! É verdade, Joyce. Ele viaja. (Diálogo em sala. 27/06/2016). 

 

 Perceba, leitor/a, que nesse excerto pode-se observar o princípio do diálogo igualitário. 

Conversávamos sobre o casamento de Capitu e Bentinho e, como estávamos pulando 

capítulos e Joyce já havia lido essa parte em casa
46

, quis acrescentar uma informação 

importante sobre a história: antes de se casar, Bentinho passa um tempo na Europa. Na 

realidade, sua informação veio em forma de questionamento, talvez ainda receosa de fazer 

uma afirmação. Nesse diálogo, discordo da colocação colocada pela Joyce, achando que isso 

não tinha acontecido.  

 Porém, mais do que não aceitar minha resposta, Joyce continua o diálogo fornecendo 

mais argumentos para o que estava defendendo. É nisso, que me lembro realmente que 

Bentinho havia viajado antes de se casar com Capitu e, finalmente, concordo feliz com a 

Joyce, principalmente pelo fato dela não ter se sentido coagida frente a minha moderação e ao 

meu papel de pesquisadora naquele momento. 

Participantes de uma argumentação têm de pressupor de uma maneira geral 

que a estrutura de sua comunicação, em virtude de traços que cabe descrever 

de maneira puramente formal, exclui toda coação (quer ela atue a partir de 

fora sobre o processo de entendimento mútuo, quer se origine dele), exceto a 

coação do melhor argumento (o que implica também a desativação de todos 

os motivos, exceto o da procura cooperante pela verdade) (HABERMAS, 

2012, p.61). 

 

 De forma que inspira, Larrosa (2004, p.20) escreve que “somente aquele que não pode 

ler pode dar a ler. Aquele que já sabe ler, aquele que já sabe o que dizem as palavras, aquele 

que já sabe o que o texto significa...esse dá o texto já lido de antemão e, portanto, não dá a 

ler”.  Assim, eu, enquanto pesquisadora e moderadora da atividade e a professora da turma, 

não nos tornamos proprietárias das palavras e de seu sentido até porque não temos o controle 

                                                      
46

 Joyce foi a única participante que pegou o livro para adiantar a leitura em casa. Nas páginas seguintes conto 

com maiores detalhes esse caso. 
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sobre o seu sentido e, portanto, não as damos. Na TLD, os sentidos e significados são 

construídos conjuntamente a partir das diversas contribuições de todos/as os/as participantes. 

 Sobre esse diálogo igualitário, Flecha comenta: 

Pessoas sem nenhuma titulação acadêmica descobrem uma nova autoestima 

ao ver que podem ensinar coisas ao professor e que aprendem muito 

conversando entre elas. De repente, deixam de ser receptoras passivas de 

conhecimentos e se colocam numa postura ativa ao gerá-los
47

 (FLECHA, 

1997, p.18 – tradução nossa). 

 

 Retomando à construção dos personagens, assim o aluno e a aluna definem a prima 

Justina: 

 
Pesquisadora: Essa é a prima Justina, o que vocês acharam? 

Mayara: Ela tem cara de ser uma pessoa de poucas palavras. 

Pesquisadora: De poucas palavras? Por que você achou isso? 

Mayara: Porque ele nem tinha terminado a frase ela já falou não e também não contou o resto da 

história pra ele. 

Pesquisadora: É. Ele foi pedir pra ela pra que ela falasse com a Dona Glória pra mãe dele só que ela 

falou que não, né. Se a Dona Glória perguntasse ela diria, mas se ela não fosse consultada ela não 

diria. 

Ranyele: Eu acho também que ela não falou porque ela estava morando de favor. 

Pesquisadora: Você acha que ela não falou por que ela estava morando de favor? 

Ranyele: Ela poderia achar ruim e mandar ela embora. (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

 Porém, quem mais foi “alvo” de caracterizações ao longo da atividade foi José Dias 

que, a princípio, foi tido como chato e fofoqueiro; mas, com o avançar da leitura e da história, 

esta imagem do personagem foi se desfazendo e outra foi tomando lugar. No encontro do dia 

18/05, uma aluna diz o seguinte: 

 

Pesquisadora: Alguém quer falar alguma coisa? 

Mayara: Eu acho que o José Dias foi muito chato. 

Pesquisadora: Por que você acha que ele foi chato? 

Mayara: Eu acho que ele poderia mexer os pauzinhos para o menino que não iria matar ninguém. 

Pesquisadora: Poderia mexer os pauzinhos. É verdade. 

Rosineide: Acho que se ele chegasse com jeitinho na mãe dele e conversasse acho que resolvia 

alguma coisa. (Diálogo em sala. 18/05/2016). 

 

 Já no dia 08 de junho, ela tem outra impressão: 

                                                      
47

 Personas sin ninguna titulación académica descubren una nueva autoestima al ver que pueden enseñar cosas al 

profesor y que aprenden mucho conversando entre ellas. De repente, dejan de ser receptoras pasivas de 

conocimientos y se ponen em postura activa generándolos (FLECHA, 1997, p.18). 
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Mayara: Agora eu achei legal esse José Dias. 

Pesquisadora: Por que você achou ele legal? 

Mayara: Porque ele vai falar... 

Pesquisadora: Você achou ele legal agora porque ele vai ajudar agora? 

Mayara: Ele vai falar com a mãe do Bentinho. No capítulo anterior ele não queria falar. 

Pesquisadora: Mas vocês perceberam por que ele mudou de ideia aqui? 

Mayara: Porque ele quer viajar, vai! 

Pesquisadora: Exatamente. 

Mayara: Ele quer viajar com o menino. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

 

 E no dia 27 daquele mesmo mês ela volta a fazer outra observação sobre José Dias: 

 

Pesquisadora: E aí? 

Mayara: Eu acho que o José Dias fala muito sem pensar. 

Pesquisadora: Por que você acha que ele fala muito sem pensar? 

Mayara: Porque ele sabe que o Bentinho gosta da Capitu e sei lá ele falar essas coisas. 

Pesquisadora: Você acha que foi na maldade? 

Mayara: Não muito na maldade, mas falar sem pensar. Eu acho que ele deveria pensar mais um 

pouco sei lá, tipo o menino está lá preso, o que ele não vai pensar da vida? (Diálogo em sala. 

27/06/2016). 

 

 

 

 Está vendo como a leitura é importante? Está até no celular: a história que se 

desmaterializa do livro e avança a outros suportes.  

É chegado um momento da atividade que a leitura e a própria história transcendem 

aquele contexto e têm desdobramentos para além daquele momento. Após a leitura do 

capítulo “O penteado”, assim se desdobra nossa conversa: 

 
Pesquisadora: Agora sim foi romântico, não foi, Mayara? 

Mayara: Agora sim. 

Pesquisadora: O que o senhor falou? 

Paulo: Que ele gostava dela... 

Joyce: O senhor falou outra palavra. 

Paulo: A paixão fulminou. 

Pesquisadora: Ah, a paixão fulminou. 

Paulo: Que ele gosta dela e demonstrou com um beijo. 

Pesquisadora: Bonito, não acharam? 

Joyce: Bonito. 

Rosineide: Aí depois ele ficou com vergonha e sem palavra para falar com ela. 

Pesquisadora: Faltaram as palavras. 

Joyce: Mas então ela contribuiu para isso, não é? 

Pesquisadora: Ela contribuiu, é exatamente. 

Rosineide: Ela se jogou porque já queria um beijo. 
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Pesquisadora: Acho que a atitude foi mais dela, né? O primeiro passo. 

Rosineide: Ela disse assim “tem que sair alguma coisa disso, né, vai ficar só nisso?”. 

Pesquisadora: Só penteando cabelo? 

Rosineide: É, só penteando cabelo? Depois do cabelo tem que ter alguma coisa. Foi bonito. 

Pesquisadora: Esses dias eu vi no facebook, era uma imagem da Capitu e do Bentinho da minissérie 

da globo, passou uma minissérie na globo contando desse livro e aí estavam os dois deitados no chão, 

uma imagem bem bonita também, e estava a fala do Bentinho assim... Ah eu não lembro exatamente, 

mas era “Capitu é mais mulher do que eu era homem”. 

Mayara: Eu acho que eu tenho no celular. 

Pesquisadora: Ahn? 

Mayara: Eu acho que eu tenho no celular. 

Pesquisadora: Pode ver, Melina? 

Professora: Tem a ver com a aula então pode, não pode ficar trocando mensagem no Whatsapp e 

ficar vendo o Facebook. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

 

 Com a autorização da professora, o celular da Mayara circula entre todos/as os/as 

alunos/as para que vissem a tal imagem. Nesse momento, todos/as ficam atônitos/as, fazem 

diversos comentários e perdem-se algumas falas na hora de transcrever esse ponto. Porém, 

uma dessas falas é possível captar: 

 

Paulo: Está vendo como a leitura é importante? Está até no celular. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

 

 Decorrente dessa imagem, a professora comenta sobre a possibilidade de levar a 

minissérie “Capitu”, transmitida pela emissora Globo. Assim, a obra desmaterializa-se do 

livro, seu principal suporte, e avança outros meios: 

 

Professora: Mas aí não vai dar tempo de ver aquele filminho. Se vocês quiserem a gente troca aquele 

filme que eu combinei... Porque quando acabar de passar tudo, a gente vai assistir um filme. Aí eu 

posso trocar aquele filme por isso, não é muito longo. 

Joyce: Eles estão em formato tudo deitado, mas aqui pela imagem, vê uma porteira e umas árvores no 

fundo, como se tivessem em pé. 

Professora: É verdade. 

Joyce: Então eles estão em pé escorados. 

Pesquisadora: É. Lembra que a casa deles é uma vizinha da outra e ele passava por um portãozinho? 

Então acho que é isso. 

Joyce: Lembro. 

Rosineide: Vai dar casamento. 

Lina: Vai dar casamento isso aí. 

Professora: Quando acabar as provas eu trago para a gente ver. 

Mayara: Tem na Netflix? (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

 

 Sabemos que a obra não é a mesma à medida que ela toma outros formatos e, 

consequentemente, passa a ser lida de outras formas. Vemos no conto O espelho e máscara, 
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de Jorge Luis Borges (1999), a história de um poeta que escreve uma ode ao rei que vence seu 

inimigo. Além da natureza desta ode-poema se transformar três vezes, a forma de transmissão 

e o público a quem ela é declamada também muda. Com tudo isso ou juntamente a isso, 

mudam-se os efeitos produzidos pelo poema e a recompensa oferecida pelo rei ao poeta. 

Nesse exemplo, vemos claramente que “há uma percepção extraordinária das mudanças 

vinculadas às maneiras de transmitir as obras, à estética que rege e a produção literária, à 

natureza do público, aos efeitos do texto literário e, finalmente, ao estatuto mesmo da 

literatura” (CHARTIER, 2001, p.97).  

 Dom Casmurro (des)materializa-se do livro para (re)materializar-se em outros 

suportes: do celular à televisão; da leitura na Tertúlia Literária Dialógica à leituras-outras.  

 

 

 Eu sei porque quem descobriu não fui eu, eu fiquei chateada com a minha filha que 

ela descobriu: daquilo que escapa de qualquer controle. 

Caro/a leitor/a, se em tópico anterior você já encontrava indícios de que a leitura 

estava ultrapassando aquele momento singular, daqui em diante verá o que a leitura de uma 

obra pode disparar: verá daquilo que escapa de qualquer controle.  

Ainda no encontro do dia 08 de junho, alguns participantes começam a especular o 

final da obra. Na tentativa de “adivinhar” qual seria o destino de Bentinho e Capitu, Joyce, 

revela que já sabe o final. 

 
Rosineide: O Senhor Paulo falou uma coisa que tem a ver, ou o final vai ser alguma coisa boa ou o 

final vai ser uma tragédia, vai ser uma coisa ruim, né? 

Pesquisadora: Ahhhh, boa pergunta. Ou o final vai ser muito bom, muito feliz, ou uma tragédia, é 

isso? 

Rosineide: É. Ou vai ter um final muito mal, muito ruim. 

Pesquisadora: Ah, eu não sei. 

Rosineide: Você deve saber. 

Pesquisadora: Eu? Eu não sei. 

Joyce: O final desse daqui? Eu já sei. 

Pesquisadora: Você já sabe? 

Joyce: Eu sei, porque quem descobriu não fui eu, eu fiquei chateada com a minha filha que ela 

descobriu. 

Professora: Não conta. Não conta. 

Pesquisadora: Ela descobriu e aí te contou? 

Joyce: Nossa, eu fiquei chateada porque eu não queria que ela pegasse, eu disse para ela que esse 

livro não era de adulto, criança. 

Pesquisadora: Ah, ela chegou a ler tudo? 

Joyce: Ela pegou e leu... 
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Pesquisadora: Ah, ela veio para o final. 

Joyce: Foi, aí ela pegou e  me falou. 

Pesquisadora: Quantos anos ela tem, Joyce? 

Joyce: Dez. Ela pegou o livro que eu deixava dentro da bolsa, aí ela leu e descobriu mais ou menos 

daqui para trás. Aí ela foi e me falou e eu disse: “Danada, quem mandou você pegar?”. 

Lina: Ela contou o romance? 

Joyce: Ela contou algumas coisas aí eu não posso contar aqui. 

Mayara: Aí todo mundo iria querer te matar. 

Joyce: Eu não queria descobrir porque, vamos supor, eu estava lendo, mas eu não tenho curiosidade 

de descobrir sem todo mundo. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

 

 O que teria instigado a leitura da filha? Teria, porventura, a mãe comentado os 

trâmites da leitura em sala de aula? 

É exatamente nesses momentos que qualquer controle desmorona, meu/minha caro/a. 

Uma mulher, mãe, aluna, educanda da EJA, leitora, participante da Tertúlia Literária 

Dialógica e única que pegou o livro por conta e levou para casa para dar continuidade na 

leitura. Tal objeto estava em sua bolsa e um dia sua filha decidiu não só pegá-lo, mas também 

lê-lo e mais: contar para sua mãe o desfecho da história.  

Oitavo encontro e a participante já sabia o final da história; não porque ela se 

antecipou e leu, mas porque sua filha fez isso. Como a própria participante relatou, ela não 

queria saber o final da obra sem estar com os colegas ali na atividade. Diante disso, Joyce se 

precaveu: 

 
Joyce: Aí eu ganhei outro livro, “O casamento blindado”, e só por causa disso eu guardei em cima do 

guarda-roupa. 

Pesquisadora: Assim ela não pega. 

Joyce: Para ela não pegar, porque senão ela vai ler e vai descobrir, e é de adulto. Minha cunhada 

que me deu numa viagem que eu fui, aí eu peguei, escondi dentro de um saco preto e guardei lá em 

cima para ela não pegar. Eu briguei com ela e ela ficou triste, eu fiquei chateada com ela e ela disse 

“Desculpa, mãe”. Ela leu o começo e depois deu aquela ansiedade e foi para frente. Duas coisas que 

ela descobriu do meio para frente, aí ela veio e me falou. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

 

 E a precaução continua caso a Tertúlia Literária Dialógica se estendesse até o próximo 

ano: 

 

Joyce: Todo ano você vem dar leitura? 

Pesquisadora: Não, não vai ser todo ano. Bem que eu gostaria, eu gostei bastante da experiência, não 

sei se vocês gostaram.  

Joyce: Muito bom. Eu estava pensando se você viesse ano que vem eu teria que esconder o livro, mas 

acho que a Bel não pega mais. 

Professora: Mas também se a Tammy não vier a gente pode também escolher um livro e fazer isso, a 

gente pode fazer. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 
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 Se a filha de uma participante da atividade se adiantou na leitura e quis saber o final da 

história, imagina os/as alunos/as que estavam presentes naquele momento? Logo após a 

revelação de Joyce, uma aluna também comenta que já sabe o final da obra: 

 
Pesquisadora: Mas o que vocês acham? Que vai ser um final feliz ou triste? A Joyce não opina agora. 

Mayara: Eu estava lendo a resenha do livro. 

Pesquisadora: Ah, mas a resenha também já conta. 

Mayara: Mas sem spolight, acho que é assim que fala. 

Pesquisadora: Ahn, spoiler. 

Mayara: Eu estava lendo porque aqui já falou. Não dá a informação que eu quero. Eu acho... 

Pesquisadora: Só fala se você acha que vai ser trágica ou feliz. 

Lina: Não pode falar. 

Pesquisadora: Não conta a história. 

Mayara: Eu acho que ele vai ficar com ela, na minha opinião. Pelo o que aqui está falando e pelo o 

que eles passam, eu acho que ele vai ficar com ela. 

Elisa: Eu acho que ele não vai viajar, vai ficar o tempo todo e ficar com ela no final. 

Mayara: Eu acho que ele vai viajar, porque falam que ele tem um filho, aqui mesmo. 

Professora: Você está dando spoiler. Você já contou uma parte do final. 

Mayara: Não, aqui fala. 

Professora: Não, não Mayarinha. Você está contando a história e a gente quer saber lendo. (Diálogo 

em sala. 08/06/2016). 

 

 Quando a Mayara diz “não, aqui fala”, ela está se referindo ao texto da contracapa. 

Ora, o que ela pode fazer se, sem abrirmos o livro e ler a história, já temos pistas importantes 

sobre a narrativa? Ela nada mais fez do que virar o livro e ler a sua apresentação; e de lá, tirar 

informações importantes sobre o desenrolar da história.  

 

 

 O duro é que não tem outros pontos de vista, se tivesse mais pontos de vista como 

um capítulo que a Capitu falasse: afetamentos sobre o final da história. 

No desenvolvimento da Tertúlia Literária Dialógica em sala de aula, há uma 

valorização da leitura com o/a outro/a no processo educativo pelas suas possibilidades de 

compartilhamentos de sentidos heterogêneos, de construção de significados coletivamente e 

de pluralização de ideias. Para Larrosa (2010, p.143-144), ler com os outros é “expor os 

signos no heterogêneo, multiplicar suas ressonâncias, pluralizar seus sentidos (...) Ler não é o 

instrumento ou o acesso da homogeneidade do saber, mas o movimento da pluralidade do 

aprender”. 
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Ainda com Larrosa, pode-se dizer que ler Dom Casmurro coletivamente foi o mesmo 

que sermos mordidos/as pelo mesmo veneno; os efeitos desse veneno em cada um/uma dos/as 

participantes podem não ter sido os mesmos, mas de qualquer forma houve um afetamento. 

E é por isso mesmo que a finalização da obra merece esse item exclusivo. Nos dois 

últimos encontros, muitas pessoas tinham o que dizer sobre o desfecho da história. Mayara 

mostra-se “insatisfeita” por só existir a visão do narrador nessa história e, portanto, 

tendenciosa.  

 
Mayara: O duro é que não tem outros pontos de vista, se tivesse mais pontos de vista, como um 

capítulo que a Capitu falasse. 

Pesquisadora: Para mostrar o lado dela, entendi. 

Mayara: Um capítulo, sei lá...Uma pessoa diferente, talvez. Porque aqui está na cara que é da cabeça 

dele. 

Pesquisadora: Para você está claro que é da cabeça dele. 

Mayara: É, porque nos capítulos anteriores que leu aquele que ele ficou com raiva, com ciúmes, 

porque ele achava que a Capitu e o amigo dele tinham trocado olhares. E acho que existe ciúmes há 

tempos, e ele teve o menino e aí o amigo dele morreu e ele ficou com isso na cabeça. Daí ele nem 

podia perguntar para o amigo dele e ele ficava... 

Pesquisadora: Mirabolando. Mas isso que você falou é importante. Nós estamos tendo só um ponto de 

vista, que é de quem? Do Bentinho, ele quem está contando a história e está colocando o lado dele, o 

que ele acha, e o que ele acha aqui pelo o que a gente leu nesses capítulos que o menino parece o 

Escobar e que o menino não é filho dele. Talvez se tivesse um capítulo, como você falou, com a visão 

da Capitu talvez seria outra história. Ou talvez ela estaria confirmando ou não, né? (Diálogo em sala. 

28/06/2016). 

 

E então uma participante diz o porquê de Bentinho ser o narrador dessa história: 

 
Paulo: Ficou sem a mãe, a esposa. 

Joyce: Sem o filho. 

Mayara: Sem o amigo. 

Pesquisadora: Perdeu todo mundo.  

Elisa: Só ficou ele para contar a história. 

Penha: Não ficou ninguém para saber se o filho era dele ou do outro. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

                 

Enfim chegamos ao último capítulo da obra. Li, certa vez, em algumas dessas páginas 

alheias da internet, que existem três tipos de pessoas: as que defendem Bentinho, as que 

defendem Capitu e as que nunca leram Dom Casmurro. Bem, se concorda comigo leitor/a, 

esse texto nem deveria estar sendo comentado aqui; agride todo o teor científico que essa 

pesquisa deve ter. Mas se todo esse trabalho trata de leitura, por que não falar dessa que fiz e 

que me afetou? Falarei. Cheguei à leitura deste texto pelo seu título convidativo: “Em terra de 

Bentinho, todas somos Capitu”. Ora, você também não se interessaria? 
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Abri-o. Abaixo do título, a chamada que já destaquei sobre existir três tipos de 

pessoas; se por um lado o título havia me capturado, essa chamada fez-me balançar a cabeça 

negativamente. Ainda assim, continuei com a leitura e percebi um tom feminista nas palavras 

da autora ao refletir sobre a obra. A cada reflexão que leio ou escuto sobre a história de 

Bentinho e Capitu, penso nos diversos desdobramentos que essa obra causa.  

Por mais que tenha gostado da reflexão da autora e concordado em partes, três tipos de 

pessoas pareceram-me pouco para definir os/as leitores (ou não) dessa obra. A “dúvida” que 

Machado de Assis nos deixou não se reduz a uma tomada de posição entre Bentinho ou 

Capitu. E aqueles/as que simplesmente não se posicionaram sobre o “adultério”? E para 

aqueles/as a quem pouco importa se Capitu traiu ou não Bentinho, mas agarra-se em outros 

elementos da narrativa? E para aqueles/as... 

Ora, o que estou tentando dizer, amigo/a, é que o “questionamento” em Dom 

Casmurro nunca cessa; é como aquela água que entra em ebulição e, os/as químicos/as ou 

físicos/as que me corrijam, pode ficar horas a fio no fogão, que não passará do seus 100º C 

(medidos ao nível do mar). A água ferve durante toda a obra, e atinge o seu ápice, os cem 

graus, ao final da história; passaram-se anos desde que a obra foi escrita e não conseguimos 

sair dessa temperatura: não avançamos e nem recuamos nessa eterna “dúvida”. A cem graus, 

sabemos que ela - obra e água - borbulha, ferve; a chama continua acesa, mas os cem graus 

permanecem.  Bem, com a água no fogão, desde que o tempo não seja suficiente para a 

evaporação completa, podemos desligar e a temperatura gradualmente vai diminuindo; já com 

o livro, podemos até fechá-lo, mas os cem graus em que nada mais acontece, além de nos 

queimar, permanece. Água também porque escorre pelas mãos, assim como o desfecho da 

história. Se existem três ou mais tipos de pessoas leitoras de Dom Casmurro, o fato é que 

todas elas estão condenadas aos cem graus, ebulindo, sem poder dar um ponto final, avançar 

ou diminuir esta temperatura. 

Se tudo isso foi intenção de Machado de Assis? Ora, essa análise cabe em outra 

dissertação e nem tenho meios para respondê-la; aliás, nem sei se é válido ser respondida. O 

que nos interessa aqui, é que esses/as alunos/as também entraram nos cem graus: 

 
Elisa: O pior que ele continua afirmando que ela traiu ele. 

Pesquisadora: Ele continua afirmando que eles traíram ele. Mas traíram? 

Elisa: Não, ela não chegou a trair, mas ele não tira a conclusão dele, que ele achava que ela tinha 

traído. 

Pesquisadora: Sim, ele termina o livro afirmando isso. 
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Professora: Ele fala assim “Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo; se te lembras bem da 

Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca.”. 

No começo da história a Capitu era meio dissimulada. 

Mayara: Tem um livro que eu li, não tem nada a ver com esse livro, mas é que o nome é “As coisas 

perdidas”, é um menino que ele mora com a mãe e com o pai, a mãe fica doente, falece, o pai arruma 

outra esposa, tem um filho e aí no final do livro o menino não gostava da nova mulher do pai, nem do 

irmão e a esposa e o único filho morreu, todo mundo morreu e ele ficou sozinho, só que o livro é de 

fantasia. 

Pesquisadora: Como é que chama? 

Mayara: “O livro das coisas perdidas”. 

Pesquisadora: Eu nunca ouvi falar. 

Mayara: É muito interessante. 

Joyce: Então, eu fico pensando assim, que ele criou as coisas na cabeça dele. Lembra quando ele 

encontrou o Escobar na casa dele, não foi? 

Pesquisadora: Foi. 

Joyce: Eu acho que por causa disso, da dor de cabeça dela, gerou a suspeita dele. 

Elisa: Aí como ele viu que parecia, já trouxe tudo isso, ficou imaginando. 

Penha: Não tinha nada a ver com o pai, não parecia com o Bentinho, parecia com o amigo. Eu 

entendi lá no final que o filho não era dele. 

Pesquisadora: Que o filho não era dele. 

Mayara: Tem uma parte no primeiro capítulo que ele fala que o olhar dela falando alegremente que 

era um olhar triste, solitário, que ela não falava mais alegremente. Eu acho que o Ezequiel pode até 

ser filho do amigo dele, mas eu acho que ela se arrependeu em um ponto da história. Pode ser essas 

duas coisas, mas eu tenho certeza que se ela chegou a trair ele, ela se arrependeu depois porque ele 

mesmo nota esse olhar dela. 

Pesquisadora: Então você acha que ela ou pode ter traído depois se arrependeu ou nunca traiu? 

Mayara: Eu acho que ela nunca... Eu estou no meio. 

Pesquisadora: Eu também tenho as minhas dúvidas, eu também não sei. 

Joyce: Não ficou uma história clara, ficou uma dúvida. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

                     

 A dúvida permanece entre os participantes, e Marcos diz o que teria feito caso fosse 

Bentinho: 

 

Marcos: Mas só que ela perguntou né, se ele tivesse explicado o que estava sentindo. 

Pesquisadora: Como assim ele não falou nada? 

Marcos: Ela não pergunta o que estava acontecendo? Aí ele não fala nada. 

Pesquisadora: Ah sim, ela vai pedir uma explicação para ele. 

Elisa: É mesmo, ele não deu uma explicação correta. 

Marcos: Se fosse eu teria perguntando. 

Pesquisadora: Perguntado o quê? 

Marcos: Se o filho era meu mesmo. Ela teria dado a resposta, mas ele não deu chance para ela falar. 

Pesquisadora: Mas ela poderia mentir também. Ela poderia falar a verdade ou mentir também. 

Joyce: Mas desde o começo que ele criava as coisas na cabeça dele desde quando ele foi para o 

seminário ele já imaginava...(Diálogo em sala. 28/06/2016). 
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 Momento de torpor...de ebulição...Até que um participante volta ao primeiro encontro, 

quase entra num processo de eterno retorno, e faz uma análise da capa da editora Ática 

(2002): 

 

Diomilson: Professora esse aqui é o...Porque se for mesmo... 

Professora: Eu acho que é o Escobar. 

Pesquisadora: É o Escobar.  

Diomilson: Então os dois se parecem. 

Pesquisadora: Aqui é o Bentinho, aqui a Capitu, aqui o quadro do Escobar. Lembra que a gente leu o 

capítulo da fotografia, esse é o Escobar e esse aqui é o Ezequiel. Você achou que o Bentinho é 

parecido com ele e não o Escobar? 

Diomilson: Sim. 

Professora: Vocês nunca encontraram com alguém que é parecido com vocês? Nossa já me pararam 

tanta vez. Teve uma vez que falaram “Nossa Jéssica eu estava procurando você”. Porque falam que 

tem sete pessoas iguais a você no mundo, algo assim. 

Mayara: Tem uma matéria no facebook acho que é pessoas que não tem nenhum parentesco nasceram 

iguaizinhas, com a mesma fuça. 

Professora: Ah, acho que eu li isso aí. 

Pesquisadora: É. Têm muitas pessoas parecidas. 

Professora: Esse livro aqui não é ilustrado, não tem nenhuma imagem do Bentinho, nenhuma 

fotografia do Escobar ou do Ezequiel para nós podermos comparar os dois para analisar. Porque a 

Capitu comentou que a expressão do olho, a expressão do olho não tem nada a ver com a aparência. 

Elisa: O olhar que é parecido né? 

Professora: É. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

                 

 Na ilustração comentada acima, o capista da editora Ática parece ter sua opinião sobre 

a história e estampa isso, literalmente, na capa da obra: Escobar e Capitu traíram Bentinho. A 

fotografia do amigo de Bentinho e o filho retratado a frente do quadro não dá margem à 

dúvida pela semelhança em que são caracterizadas. A professora, ciente disso, comenta que a 

edição que está de posse, não há nenhuma imagem para também poder fazer a comparação. 

 Pena (2012, p.106) afirma que “A obviedade da capa faz com que o leitor tenha uma 

opinião pré-formatada antes mesmo de começar a ler o livro”. Porém, naquele primeiro 

encontro em que discutimos sobre as diferentes edições e suas capas, nada foi falado sobre 

esta. Constata-se que, para estes/as jovens e adultos/as que naquele primeiro encontro ainda 

não tinham a mínima relação com aquele livro, ou com qualquer outro, este tipo de inferência 

pareceu estar descartada. Após conhecer a história é que, finalmente, voltam-se para as capas 

e passam a fazer essa análise minuciosa entre capa-e-texto.  

 Enfim, todo este encontro pode ser assim ser sintetizada pela fala de Elisa:  

 
Elisa: Nós não vamos dormir essa noite de tanto pensar o que aconteceu. (Diálogo em sala. 

28/06/2016). 
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 Sem dormir, e sem resposta; só pensamento que ferve, em ebulição. 

 

 

 

 

Leitura após leitura 

 

Metades de um sonho 

 

 Talvez o que Elisa não saiba é que eu também tive dificuldade de dormir depois desse 

encontro e de tantas coisas que fervilharam a partir dele. Os depoimentos finais de cada 

participante sobre a atividade me tiraram o sono, pois, escutar os agradecimentos sinceros de 

cada um/a, valeu cada momento. E eu, sem jeito, é que não sabia colocar em palavras a minha 

imensa gratidão por aquela experiência e pela abertura de todos/as àquela atividade. 

 Desses depoimentos dados no último encontro e de alguns indícios encontrados ao 

longo do desenvolvimento da atividade, trarei, neste item, aspectos que nos contam como 

os/as educandos/as foram se constituindo enquanto leitores/as de um clássico.  

 Senhor Paulo, Ranyele, Mayara e Joyce: leitores/as com a palavra. 

 

 

 Eu não sabia ler nada e agora já consigo ler em sala de aula: do processo de 

construção da leitura do senhor Paulo. 

Senhor Paulo sempre participou muito de todos os encontros, fazendo destaques e 

dialogando sobre o que foi lido. Lembro-me de todas as vezes que o participante estava com a 

mão levantada, esperando a sua vez para falar. Voz mansa que, dos anos de experiência, 

compartilhava o seu conhecimento sobre o sistema de bondinhos de Piracicaba, porque a 

aprendizagem dialógica na TLD também promove o instrumental:  

(...) surgem questões, sentimentos, opiniões, histórias. Compartilham esses 

aspectos e aprendem muitas coisas de literatura, história, arte. Mas, 

principalmente, desenvolvem habilidades como aprender a aprender ou 

atitudes como a autoconfiança em suas possibilidades (FLECHA, 1997, p.82 

– tradução nossa)
48

. 

 

                                                      
48

 (...) se plantean cuestiones, sentimientos, opiniones, historias. Comparten esos aspectos y aprenden muchas 

cosas de literatura, historia, arte. Pero, principalmente, desarrollan capacidades como aprender a aprender o 

actitudes como la autoconfianza en sus possibilidades (FLECHA, 1997, p.82). 
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E dessa autoconfiança decorrente de um ambiente dialógico, o senhor Paulo decidiu 

falar sobre o seu processo de leitura: 

 
Paulo: Quando leio em voz alta eu atravesso tudo, nem eu consigo entender o que foi explicado, daí 

eu volto pra trás e leio pausadamente para entender. Porque não é correto ter pressa, tem que 

respeitar as vírgulas para poder entender o que está falando. Isso aqui nós aprendemos na leitura. 

Tem que ser assim para poder entender o livro. E é tão gostoso que viaja né? (Diálogo em sala. 

28/06/2016). 

 

 Senhor Paulo afirma que quando lê em voz alta, ele “atravessa tudo” e que acaba não 

conseguindo entender o que foi lido. Mas não foi isso que tanto eu quanto a professora 

percebemos durante a atividade. Do mesmo modo que falava, senhor Paulo lia: serenamente. 

E conseguia entender o que havia lido, pois logo em seguida a sua leitura em voz alta, fazia 

comentários sobre aquele capítulo. A professora faz a seguinte observação: 

 

Professora: Seu Paulo da primeira vez que ele leu e nessa última que ele leu muito melhor. Seu Paulo, 

deu para entender certinho a leitura do senhor dessa vez. Porque às vezes você lia de novo, né? Mas 

lia de novo para que a gente conseguisse entender melhor, porque no começo parecia que era mais 

parado. Aí o Seu Paulo ficou preocupado que não estava lendo bem. Não era isso, era para gente 

conseguir entender algumas partes. 

Paulo: Nervosismo atrapalha, mas todo mundo tem a capacidade de ler. Se fizer o treinamento vai 

conseguir. Eu não sabia ler nada e agora já consigo ler em sala de aula. (Diálogo em sala. 

28/06/2016). 

 

Foi notória a evolução da leitura de alguns/as participantes, como o senhor Paulo. Não 

esperávamos que ao fim da atividade todos/as estivessem lendo fluentemente um clássico da 

literatura brasileira, exemplificado por Dom Casmurro; não era essa a nossa pretensão. Mas 

do exercício de ler, algo fica, algo melhora, algo avança. E o senhor Paulo foi a prova disso. 

E no entanto, não aconteceu nada de milagroso. O mérito do professor é 

quase nenhum nesse caso. É que o prazer de ler estava bem perto, 

sequestrado num desses sótãos adolescentes por um medo secreto: o medo 

(muito, muito antigo) de não compreender (PENNAC, 1993, p.113). 

 

 

 

 Pulei umas partes: do instrumental em jogo e de como Ranyele praticava sua 

leitura. 

 
Pesquisadora: Alguém quer começar, eu começo hoje? 

(Ranyele começa a ler o capítulo quatorze “A inscrição” e termina sem ser interrompido). 

Pesquisadora: E aí? 

Ranyele: Pode ler o de baixo? (Diálogo em sala. 04/05/2016). 
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 Começo esse item mostrando a vontade de ler de Ranyele: assim que ele terminou de 

ler o capítulo “A inscrição”, já perguntou se poderia ler o debaixo. Sim, Ranyele, pode ler o de 

baixo. Não entendemos isso como um monopólio da leitura na atividade por parte do 

participante; de outro modo, entendemos a vontade Ranyele de praticar a sua leitura, de se 

superar. E percebendo esse desejo do aluno em melhorar a sua leitura cada vez mais, faço 

algumas intervenções: 

 
(Ranyele começa a leitura do capítulo vinte, “Mil padre-nossos e mil ave-marias”, e termina sem ser 

interrompido). 

Pesquisadora: Ranyele, é que eu não quis te interromper, mas teve algumas partes que você pulou 

algumas linhas. Você estava lendo e ia lá para linha de baixo. Mas não tem problema não, só para te 

avisar, tá? 

Professora: Às vezes a gente se perde mesmo. 

Pesquisadora: É, né? Ainda mais com essas letrinhas juntinhas, né? A gente pula lá para de baixo. 

Não sei mais alguém percebeu, aí fica perdido. Mas tá bom viu? (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

 Desde esse meu aviso, Ranyele passa a atentar-se sobre a sua leitura.  

 

(Ranyele começa a ler o capítulo cinquenta e seis, “Um seminarista” e termina sem ser 

interrompido). 

Ranyele: Pulei umas partes. 

Pesquisadora: As letras ficam muito juntas. É que você lia a frase de cima, lia a de baixo e você 

voltava para a de cima às vezes. Não tem problema, acontece... (Diálogo em sala. 11/05/2016). 

 

 O participante percebe que pulou algumas linhas na sua leitura em voz alta, mas isso 

não o fez desistir de participar sempre quando eu perguntava “Alguém quer ler?”. Em alguns 

casos, algum/a outro/a participante se manifestava; em outros, um silêncio assolava o 

ambiente e Ranyele esperava algum tempo, certificava-se de que ninguém faria a leitura, e 

finalmente dizia: “Posso?”. 

 O que motivava cada um/a desses/as participantes a lerem? O que incitava a cada um 

dos/as alunos/as a abrir o livro?  

 

 

 

 Você chega na metade do livro você quer morrer. Você quer ir lá onde ele (autor) 

mora e bater nele: das experiências de leitura da Mayara, uma leitora assídua. 

Amigo/a leitor/a, está lembrado/a que em capítulo anterior pedi que aguardasse o 

momento em que rascunharíamos uma definição de clássico através do modo como a 

participante Mayara se relacionou com o livro ao longo dos encontros? 
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Pois então, é chegado o momento em que destaco Mayara, uma vez que é com ela que 

estabeleço um diálogo do que vem a ser um clássico. Isso porque, dentre todos/as os/as 

participantes, Mayara era a única que transitava pela leitura e pelos livros.  

Logo nos primeiros encontros, quando a professora fazia os marcadores de página, a 

aluna nos deu uma dica: na livraria do shopping da cidade, quando você comprava um livro 

você automaticamente ganhava um marcador de página. E a partir daí, em outros momentos, 

compartilha suas experiências de leitura. 

 
Mayara: Tem um que eu li, o primeiro livro que eu li, “Quem é você, Alaska?”. 

Pesquisadora: Quem é o que? 

Mayara: “Quem é você, Alaska” do John Green. 

Pesquisadora: Ah tá. 

Mayara: No livro é assim, o meio tem o que aconteceu depois, tipo assim, tem contando os dias até 

uma data específica até no meio do livro. Você chega na metade do livro, você quer morrer. Você 

quer ir lá onde ele (autor) mora e bater nele. Ele fez uma merda no meio do livro que você pensa 

“Reescreve isso, agora, tô nem aí eu vou te processar”. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

                 

 Nessa última fala Mayara mostra sua relação com o livro e, principalmente, com o 

autor da obra. Aquela história lhe afeta a ponto de querer “processar” o autor da obra. Afeta 

tanto, que dois encontros depois, ela volta a falar desse livro. 

 
Mayara: Em 2014 acho que foi, eu peguei o primeiro livro para ler esses livros grossos e estava na 

moda “A culpa é das estrelas”. 

Pesquisadora: Sei. 

Mayara: Peguei e comecei a ler. Não entendi “patatifa” nenhuma, daí eu tinha amizade com uma 

menina que lia muito e ela me emprestou “Quem é você, Alaska?” que é do mesmo autor do livro, 

John Green. Nossa, aquele livro eu li “rapidex”, entendi tudo. 

Pesquisadora: É mesmo? O que você achou que foi diferente de um para o outro? 

Mayara: Tinha coisa que eu não entendi. 

Pesquisadora: Na “A culpa é das estrelas”? 

Mayara: É. Tinha palavras com muitos detalhes e aí eu só sei que cheguei até a metade. Mas em 

“Quem é você, Alaska?”, o assunto estava mais corrente, estava mais amplo, então deu para 

continuar melhor. E “Quem é você, Alaska?” foi o meu primeiro livro e foi um dos melhores que eu li 

até hoje. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

               

 Observem que a aluna exerceu seu direito de leitora de não terminar um livro e explica 

o porquê: palavras com muitos detalhes. O que será que isso quer dizer? Hoje, retomando esse 

diálogo, penso que gostaria de lhe ter feito uma pergunta: você teve vontade de “abandonar” a 

leitura de Dom Casmurro também? Elaborei essa pergunta, porque em minha concepção, a 

obra de Machado de Assis também possui “palavras com muitos detalhes”. E a partir disso, 

penso uma segunda questão que gostaria de ter feito: Se lêssemos A culpa é das estrelas na 
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atividade de Tertúlia Literária Dialógica, será que a leitura seria outra? Será que ela também 

sentiria vontade de abandonar? Ora, ainda bem que não fiz essas perguntas sem cabimento. 

Mayara parou a leitura do livro na metade porque quis; às vezes não é preciso nem motivo. 

Existem trinta e seis mil razões para se abandonar um livro antes do fim: o 

sentimento do “já lido”, uma história que não nos prende, nossa 

desaprovação total pelas teses do autor, um estilo que nos deixa de cabelo 

em pé, ou ao contrário, uma ausência de narrativa que não compensa ir mais 

longe...Inútil enumerar as 35.995 outras, entre as quais as de que é preciso 

cuidar da cárie dentária, as perseguições do nosso chefe ou um abalo sísmico 

de coração que petrifica nossa cabeça (PENNAC, 1993, p.150). 

 

 Ou seja, o livro nos cai das mãos. E que caia. E que não nos sintamos culpados/as 

porque caiu; que não procuremos justificativas para dizer o motivo de ter caído. 

Bem, temos a escolha: ou vamos pensar que é nossa culpa, que temos uma 

telha de menos, que abrigamos uma porção irredutível de burrice, ou vamos 

bisbilhotar do lado da noção tão controvertida do gosto e buscar estabelecer 

o mapa dos nossos gostos cuidadosamente (PENNAC, 1993, p.151). 

                                                  

 Assim como o autor, fico com a segunda opção. 

 Percebemos no caso dessa educanda aquilo que Calvino define como um clássico, ou 

seja, é aquele que estabelece uma relação pessoal com quem o lê. “Se a centelha não se dá, 

nada feito: os clássicos não são lidos por dever ou por respeito mas só por amor” (CALVINO, 

1993, p.12). Assim, pelas várias referências que Mayara faz ao longo dos encontros, 

entendemos que a aluna estabeleceu uma relação com o seu clássico, Quem é você, Alaska?; o 

que não aconteceu, por exemplo, com  A culpa é das estrelas. 

 Foi possível constatar também que Mayara estabeleceu uma relação com Dom 

Casmurro, pois no último encontro, a aluna revela um desejo, suscitado pela leitura desta 

obra: 

 
Professora: Dá para ver também, a gente pulou aquelas páginas, mas não passou nem um dia. 

Pesquisadora: Não passou nem um dia. 

Professora: Daquilo que a gente leu para agora não passou nem um dia. A Elisa achou que eles 

tinham viajado, mas não tinha passado nem um dia. É bem detalhado. 

Pesquisadora: É bem detalhado. 

Professora: Ele conta cada segundo do dia dele, do que ele pensa... 

Mayara: Eu queria escrever um livro assim. 

Professora: Escreve Mayara. 

Pesquisadora: Um livro assim? Começa a escrever. Você acha que não vai dar certo? (Diálogo em 

sala. 28/06/2016). 
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Caro/a leitor/a, é preciso elucidar que, ao dizer que Quem é você, Alaska? é o clássico 

de Mayara, não pretendemos suprimir ou excluir os critérios que definem uma obra clássica. 

Não significa uma abertura leviana para que se diga qualquer coisa em torno destas obras 

literárias que se caracterizam pela referência e permanência. Sabe-se que Quem é você, 

Alaska? encontra-se no rol de obras importantes, mas não clássicas. É uma obra que está na 

moda e que ganhou a geração de jovens, assim como ganhou Mayara. O que queremos 

destacar é que inverter a lente da abrangência, muitas vezes não tão consensuais em torno dos 

critérios definidores em torno de uma obra clássica, para os critérios que determinado grupo 

de leitores/as constrói sobre o seu clássico, significa um olhar atento aos aspectos que os/as 

leitores/as criam em relação a uma obra.  

Assim, é com a educanda Mayara, que nos conta sobre seu processo de leitura, sobre 

seus livros e, principalmente, sobre as sensações ao ler determinada obra que buscamos 

compreender o que é um clássico para pessoas que ora retomam o processo de escolarização. 

Portanto, entender o que vem a ser um clássico para pessoas pouco escolarizadas é 

compreender o modo como a obra afeta cada um/a deles/as. 

 

 

 

 No primeiro dia que eu cheguei aqui eu ficava até com falta de ar de nervoso: das 

diversas sensações da Joyce durante a atividade. 

Joyce viveu essa experiência: pegou o livro na biblioteca e adiantou algumas partes da 

leitura; sonhou com a história; não dormiu depois de um encontro; faltou-lhe o ar no primeiro 

dia; teve o livro “surrupiado” pela filha; soube do final do desfecho da história sem querer 

saber...deu-me um longo abraço de despedida.  

Nos primeiros encontros, a participante expôs sua dificuldade em ler e que isso lhe 

trazia “pânico” durante os encontros: 

 
Joyce: Então, aqui nessa parte fala...está dizendo aqui “São...”. Desculpa é que eu não sei ler direito. 

Pesquisadora: Nada. 

Joyce: É da Escritura: “Muitos são chamados, poucos os escolhidos”. Deus recebe em ouro, Satanás 

em papel”. Quer dizer que Deus recebe em ouro e Satanás em papel.  

Elisa: É também essa parte que você está lendo, muitos chamados, poucos escolhidos, nem todos que 

falam senhor, senhor subirá ao céu. Nem todos, é que nem nós, servos de Deus, tem o João e tem o 

trigo, né, mesma coisa. Naquele dia não separou o trigo do João no dia da colheita, mesma coisa o 

senhor, naquele dia ele vai fazer a escolha. Nem todos que falaram de Deus vão subir. Muitos 

chamados, poucos escolhidos. 

Joyce: Eu tenho muita dificuldade para entender. Eu leio, mas têm algumas coisas que eu não 

entendo; algumas coisas eu consigo guardar. 
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Pesquisadora: Entendi. É, mas é assim, varia um pouco. Mas quando a gente lê em conjunto fica mais 

fácil, porque a gente vai tentando entender, conversando, alguém dá uma ideia do que entendeu, 

outra pessoa dá outra ideia, a pessoa fala isso que lembrou, aí vai ficando mais fácil. 

Joyce: É verdade e eu fiquei em pânico. Nunca falei em voz alta, nervosa. 

Pesquisadora: Mas às vezes, por exemplo, esse aqui, esse capítulo também agora, eu estava lendo, 

mas eu não estava entendendo o que eu estava lendo. Sabe quando a gente lê e não está entendendo? 

Eu estava assim nesse capítulo aí eu falei assim “Nossa que capítulo estranho”. (Diálogo em sala. 

20/04/2016). 

 

E talvez nesse “simples” diálogo, no qual também expus minha dificuldade de ler 

aquele último capítulo
49

, Joyce tenha se sentido mais a vontade e decidiu arriscar no que lhe 

dava tanto medo: ler. Depois de algum tempo, ainda nesse mesmo dia, perguntei se alguém 

queria fazer a leitura e Joyce respondeu afirmativamente. Fez sua leitura, pausada, fitando a 

mim e a professora quando não sabia algumas palavras. Desculpava-se a todo o momento por 

não ter conseguido ler alguma parte.  

 
Joyce: Se eu não conseguir eu vou parar. 

Pesquisadora: Claro, fica à vontade. (Diálogo em sala. 20/04/2016). 

                        

Leitor/a, não crie expectativas em torno da atividade de Tertúlia Literária Dialógica: 

não ocorre algo mágico em que a Joyce, uma educanda que está retomando o processo de 

escolarização, de repente se vê leitora fluente de uma obra clássica. Não, isso não ocorre. Mas 

ocorre isso: a ruptura com o medo; o arriscar-se e encarar aquilo o que antes lhe causava 

pânico. E por isso tudo a leitura de clássicos como experiência de formação. 

 
Pesquisadora: Capítulo vinte e seis, mas vocês lembram que no anterior foi capítulo vinte e cinco, 

“No passeio público”, nós lemos só esse naquele dia, no nosso último encontro. Vocês lembram? 

Joyce: Lembro. 

Pesquisadora: O que você lembra Joyce? 

Joyce: Hm? 

Pesquisadora: O que você lembra? 

Joyce: Então, eu lembro que eu já comecei ler parte desse... 

Pesquisadora: Ah é? Que legal. 

Joyce: Já, então eu pulei algumas partes lendo, já descobri algumas coisas, mas eu tenho esse 

problema comigo. Eu não consigo ler em público com vocês, eu fico nervosa. Eu leio em casa. 

Pesquisadora: Se eu sair daqui aí você vai com a Melina? 

                                                      
49

 O capítulo em questão é o nono, “A ópera”. Tanto numa leitura silenciosa e individual desse capítulo, quanto 

no momento que o li em voz alta com aqueles/as alunos, essa parte do livro continuava incompreensível. As 

palavras saíam de minha boca, mas eu não entendia bem o que estava dizendo. Por isso mesmo, quando o lemos 

na TLD, acreditava que seria um capítulo que nenhum/a participante gostaria de comentar. Porém, de modo 

totalmente oposto, foi um dos capítulos que mais renderam discussão. As mulheres participantes da atividade, 

leitoras da bíblia, tinham muito o que dizer sobre esse capítulo...e a partir de então, esse capítulo não me é mais 

incompreensível.  
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Professora: Não, porque aqui na sala ela nunca lê. (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

                        

 Joyce foi a única participante que pegou o livro para adiantar a leitura para além dos 

encontros da TLD. Depois a participante conta que no local que ela trabalha há uma 

biblioteca, e foi de lá que ela pegou o livro. Porém, esse pegar livro e adiantar a leitura em sua 

casa, também trouxe outras consequências, como já foi dito algumas páginas atrás sobre o 

fato de sua filha ler o livro e contar o final da história. Joyce então relata que lê em casa, mas 

que com outras pessoas ela fica nervosa. Questiono então se é por conta da minha presença e 

a professora explica que não, pois mesmo eu não estando lá, a aluna nunca lê. Em seguida, ela 

continua explicando o que sente quando lê:  

 

Joyce: Não, me dá nervoso. No primeiro dia que eu cheguei aqui eu ficava até com falta de ar de 

nervoso.  

Pesquisadora: É mesmo? 

Joyce: Nossa, eu ficava tonta de ar, um negócio que eu não estava acostumada a ficar assim, em sala 

de aula. Ainda tenho isso comigo ainda. 

Pesquisadora: Mas é de nervoso? 

Joyce: Antes eu nem conversava. 

Professora: Não, está falando até bastante agora. 

Joyce: É, antes eu tinha vergonha de falar. Quero superar isso aí. 

Pesquisadora: É. A gente vai pegando confiança, mas é assim mesmo. 

Professora: Se você quiser ler só um pedacinho, né? (Diálogo em sala. 08/06/2016). 

                  

 Flecha (1997) explica que o dia-a-dia da Tertúlia Literária Dialógica desmente 

qualquer tipo de exclusão. 

O diálogo igualitário derruba muros pessoais. Sair de casa e fazer suas 

próprias amizades, se atrever a falar em público, sentir segurança em uma 

conversa familiar ou social sobre temas culturais, ou verificar que ainda há 

tempo para quase tudo, são algumas das novas aventuras que algumas 

pessoas começam a fazer aos vinte, cinquenta ou oitenta anos. Para abrir 

esses caminhos, não somente tem que se vencer suas internalizações de 

discriminações sexistas, racistas e edistas, mas também superar timidez, 

complexos e inseguranças (FLECHA, 1997, p.27 – tradução nossa)
50

. 

 

                                                      
50

 El diálogo igualitário derrumba muros personales. Salir de casa y hacer sus propias amistades más allá del 

hogar atreverse a hablar en público, sentir seguridade en una conversasión familiar o social sobre temas 

culturales, o comprobar que se está aún a tiempo de casi todo, son algunas de las nuevas aventuras que algunas 

personas comiezan a hacer a los veinte, cincuenta o ochencha años. Para abrir esos caminhos no sólo tienen que 

vencer sus interiorizaciones de las discriminaciones sexistas, racistas y edistas, sino también superar timideces, 

complejos y inseguridades (FLECHA, 1997, p.27). 
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 No último encontro Joyce entrega que perdeu o sono por causa do livro, ou melhor, 

pelo desfecho da obra.  

 

Joyce: Eu acho que a suspeita maior foi encontrar ele na casa dele. Demonstrou muita tristeza ao 

olhar para ele. Eu perdi o sono essa noite por causa desse livro. 

Pesquisadora: Por que você estava lendo ou estava pensando? 

Joyce: Eu terminei de ler e fiquei pensando, aí pronto, fiquei na dúvida. 

Pesquisadora: Pensando se foi ou não. 

Joyce: Nossa nem dormi, pensando. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

 

 Depois continua: 

 
Joyce: Foi muito bom ler esse livro aqui. 

Lina: É. Nem dormiu. 

Joyce: Eu nunca tinha lido um livro e me aprofundado tanto. Eu sempre pegava um livro, começava a 

ler, mas deixava lá né...Mas agora fiquei com mais vontade de ler. Eu até perguntei para Melina se 

você vai vir ano que vem. 

Pesquisadora: Ah que bom, fico muito feliz. 

Joyce: Agora tenho certeza que eu vou pegar um livro. Eu pegava o livro e não lia porque tem um mês 

pra entregar lá... 

Pesquisadora: Onde é que você pega? 

Joyce: Na Santa Casa tem a biblioteca lá. Aí a gente pega no dia do pagamento e depois no outro mês 

a gente entrega. 

Pesquisadora: Ah tem. 

Joyce: Tem um mês pra entregar. Eu pegava, às vezes eu lia só um pouquinho e depois largava, 

porque eu lia e não entendia. Agora eu entendo foi muito bom, muito obrigado às duas. Porque eu lia 

e não entendia, né... 

Pesquisadora: Ah que bom, fico muito feliz. 

Professora: Se a Tammy não puder vir, porque agora ela tem a outra parte do trabalho para fazer 

também, nada impede que a gente escolha outro livro, eu posso pegar emprestado da biblioteca 

também, ou a gente vai tirando cópia, porque é difícil ter bastante livro assim. Então eu vou tirando 

cópia, a gente pode escolher um tema e no segundo semestre a gente faz. 

Pesquisadora: Mas às vezes até um mais curtinho também. 

Joyce: Como a professora falou né, eu pegava para ler e ela falava “leia pausadamente”, eu lia 

direto e depois não entendia nada, tinha que voltar para trás. Quando lê pausadamente aí dá para 

entender. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

 

 Não somente Joyce, mas também senhor Paulo, Mayara, Ranyele e todos/as os/as 

outros/as participantes da Tertúlia Literária Dialógica são pessoas que: 

(...) no princípio se consideravam incapazes de compreender as obras 

clássicas, vão descobrindo que não só as entendem como também elaboram 



151 

 

novas interpretações. Então sentem-se capazes de participar de processos de 

aprendizagem literária (FLECHA, 1997, p.26 – tradução nossa)
51

. 

 

 

 

Abane a cabeça, leitor. 

 

 Abane e tire um descanso. Há mais por vir.  

 Nas páginas seguintes pensaremos juntos: o que fica disso tudo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51

 (...) al principio se consideran incapaces de comprender las obras clásicas van descubriendo que no sólo las 

entienden sino que también elaboran nuevas interpretaciones. Entonces se sienten capaces de participar en los 

procesos de aprendizaje literário (FLECHA, 1997, p.26). 
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EZEQUIEL 

 

 

Em que se explica o complicado 

 

 Ezequiel é a representação da incógnita da obra. Essas considerações finais, que longe 

de serem as últimas e únicas, também representam uma grande incógnita. Trata-se da junção 

de todas as dúvidas que fervilharam ao longo do trabalho e que fomentam novas discussões. É 

uma conclusão insólita, uma certeza fundada em questões, o ponto final que não acaba.  

 Se de Bentinho ou de Escobar, Ezequiel passa. Ezequiel não fica, Ezequiel morre. Mas 

Ezequiel vive em cada leitor/a da obra que está no ponto de ebulição. Assim espero que esse 

trabalho – que irá passar – mas que em algum momento (re)viva em cada consideração sobre 

a leitura de clássicos com pessoas pouco escolarizadas.  

 

 

É bem, e o resto? 

 

Essas páginas narraram a vida de uma Tertúlia Literária Dialógica movida por pessoas 

pouco escolarizadas de uma sala de aula da Educação de Jovens e Adultos. Academicamente, 

consideramos que educandos/as que estão retomando o processo de escolarização leram e 

desfrutaram uma obra clássica. Mas, para além desse aspecto, destacamos a leitura de Dom 

Casmurro como experiência de formação, aquela em que saímos transformados de alguma 

maneira depois de ler; não aquela transformação que se pode ser mensurada, explicada, 

definida mas, de outro modo, aquela que (trans)formou, (de)formou, (in)formou, (re)formou 

desde o começo da atividade. 

As pessoas que participam na tertúlia transformam o sentido de suas 

existências nas formas que elas mesmas desejam: os relatos lidos, 

comentários compartilhados e superação de experiências. Passar de situações 

de exclusão a outras de criação cultural modifica profundamente suas 

relações familiares, de trabalho e pessoais. (FLECHA, 1997, p. 32 – 

tradução nossa).
52

 

  

                                                      
52

 “Las personas que participan en la tertulia transforman el sentido de sus existencias en las formas que ellas 

mismas desean. Los relatos leídos, comentarios compartidos y superación y experiencias. Pasar de situaciones de 

exclusión a otras de creación cultural modifica profundamente sus relaciones familiares, laborales y personales.” 

(FLECHA, 1997, p. 32). 
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 Pode-se dizer que essa TLD transcendeu o ser leitura... Não se tratou simplesmente de 

um grupo reunido lendo uma obra clássica; mas de como Dom Casmurro contaminou toda a 

atividade: do livro-objeto e suas diferentes edições, perpassando pela noção de autor, 

entrecruzando as noções de ficção e realidade, incidindo nas relações que os/as participantes 

estabeleceram com a obra até, finalmente, o texto propriamente dito. 

 Outro aspecto que representou um salto nessa atividade de TLD diz respeito ao 

caderno de registros circulante durante todos os encontros. Logo no primeiro encontro, 

apresentei o caderno e disse que ele ficaria em sala de aula até o término da atividade. Nele, 

os/as alunos/as poderiam registrar o que quisessem: alguma coisa que pensaram, lembraram, 

sentiram depois da leitura daquele livro.  

 É bem verdade que dos/as participantes, apenas três pessoas (Mayara, Paulo e Elisa) se 

sentiram à vontade e quiseram escrever no caderno, mas já era bastante representativo.  

  Quem estreou o caderno foi Mayara. No dia 14 de abril (um dia após o segundo 

encontro) ela escreve que o capítulo seis a fez lembrar do ano em que seu pai faleceu. Quando 

lemos o capítulo “Dona Glória”, Mayara comentou durante o encontro: 

 
Mayara: Bonito esse capítulo. 

Pesquisadora: Bonito. O que você achou de bonito nesse capítulo? 

Mayara: Ah, ele está falando da foto da mãe e do pai dele. 

Pesquisadora: Pareceu um retrato bem bonito. (Diálogo em sala, 14/04/2016). 

     

 O que foi lido pareceu se imbricar no que Mayara escreveu. No capítulo “Dona 

Glória”, comentamos sobre o fato de Bentinho nomear o pai de “marido da minha mãe”, o 

que pode parecer um distanciamento. No encontro, a aluna somente comenta que achou 

bonito o capítulo, mas depois no registro do caderno ela escreve o que pensa: 

 

O capítolo 6 me lembrei muito do ano que meu pai morreu, a hora que ele chama o pai que é falecido 

de mãe de marido de sua mãe, não que ele não tem amor pelo pai é neligando com ele, a gente vai 

esquecendo de como era vive com a pessoa. (Registro no caderno, 14/04/2016, Figura 1). 

 

Os afetamentos do que foi lido incidem na escrita do senhor Paulo também. No 

encontro do dia 11/05 o participante faz uma comparação entre a “educação do passado” e de 

hoje em dia: 

 

Paulo: Isso vale muito pra educação. Educação ao ser humano nós estamos sempre aprendendo. A 

educação do passado nossa era muito repressiva, os pais queriam educar demais, bater, e não é por 

aí, uma criança não vai entrar na linha por apanhar. Agora hoje é liberal demais, isso que a dona 

Lina falou da criança enfrentar os pais falando que vai levar para o conselho tutelar, porque é 
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liberdade demais. Lá em um momento como alguém falou, a família deixa aquela brecha para criança 

ser mal criada daquele jeito sem respeito, não tem limite. Um era demais, no passado nosso, e hoje é 

liberal demais, sem respeitar nenhuma lei. (Diálogo em sala, 11/05/2016). 

 

  Depois, em registro no caderno (não datado), o senhor Paulo escreve o seguinte: 

 

As pessoas de idade fala que as crianças de hoje em dia endevia ir trabalha, deixa a infancia 

de lado!!! 

Eu não acho bom isso! 

se você pergunta o por que a maroria da sala parou de estuda, eles val fala que por causa de 

os pais colocaro ele para trabalhar!! 

Uma pessoa nunca vai se batido ou se usarario de drogas por tem um mãe ou pai que é! 

Vai pela vida você oferes para ela! 

Tem um livro que o nome dele é iscas, ele fala muito sobre isso, se você quis eu tenho ele! 

(Registro no caderno. Não datado. Figura 2). 

 

Reparem que todas as frases do participante terminam com exclamação! Algumas até 

com três sinais indicativos dessa pontuação (!!!) Eu, como leitora dessa escrita, entendo que o 

senhor Paulo quer afirmar de forma veemente sua opinião. Reparem que ele traz à tona um 

tema que rendeu muita discussão naquele encontro.  

Mas para além disso, caro/a leitor/a, peço que retome a última fala do senhor Paulo e 

que não deixe escapar uma sutileza – que por certo momento também deixei escapar – mas 

que, afinal, diz sobre quase tudo deste trabalho. 

 

Tem um livro que o nome dele é iscas, ele fala muito sobre isso, se você quis eu tenho ele! 

 

É nessa escrita do senhor Paulo no caderno de registros que podemos afirmar que 

encontramos uma pista para o que é um clássico para tais educandos/as. Decorrente do que foi 

disparado da leitura coletiva de Dom Casmurro, Senhor Paulo registra no caderno questões 

sobre trabalho e escolhas na vida. Lembrando-se dessa discussão, traz à tona um livro que leu 

e que fala sobre esses temas. Ou seja, o livro clássico é aquele que nos faz por naquilo que 

estamos falando, assim como senhor Paulo destaca Iscas em meio aos seus argumentos. Mas, 

mais que isso, senhor Paulo compartilha Iscas comigo. Oferece-me o prazer da leitura de seu 

livro. Clássico. 

Já Elisa escreve em três situações no caderno. Na primeira delas, a participante escreve 

que a leitura é muito boa e que a faz lembrar dos tempos antigos. Esse registro também não 

está datado, mas pode ter sido decorrente de um encontro em que fazíamos uma comparação 

das roupas usadas antigamente e hoje em dia.  
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Elisa. a leitura é muito boa.  

faiz lembra tempo antigo. 

um abraço (Registro no caderno. Não datado. Figura 3). 

 

Observem que ao mandar “um abraço” a participante escreve para um destinatário e 

comenta diretamente sobre a atividade. Já numa segunda escrita, não há saudações. A 

participante se identifica e ao lado da escrita, cola a imagem de uma menina em um balanço 

de flores. 

 
Quem escrevem é Elisa. Feiz lembra da Capitu Quando criança. (Registro no caderno. Não datado. 

Figura 4). 

 

Logo abaixo dessa escrita, é a própria Elisa quem volta a escrever, dessa vez no último 

encontro: 

 

Bôa férias para você. no mêis de junho de 2016. 

Obrigado. Dos estudo. 

Abraço da Elisa 

Para Prof: Tammy (Registro no caderno, 28/06/2016. Figura 4). 

 

Aqui Elisa volta a escrever diretamente para mim.  

É também no último dia que Mayara volta a escrever e, dessa vez, também me 

mandando uma mensagem: 

 

Achei a leitora muito boa! 

Eu leio la por 2 livro por mês, nunca ne um deles tinha sito um livro antigo como ele... 

Com palavra antiga que as pessoas não fala hoje em dia. 

Se você precisa de mais coisa para o trabalho é so perdi. 

28/06/2016 Mayara (Registro no caderno, 28/06/2016. Figura 5). 

 

Nessas duas últimas mensagens percebemos também a sutil diferença no significado 

que as alunas atribuíram ao desenvolvimento da TLD naquela sala de aula. Elisa agradece 

pelos estudos; vê-me como uma professora que foi dar um estudo de leitura. Esse significado 

também parece ter sido para o senhor Paulo, quando no último encontro ele comenta sobre 

seus irmãos: Eu ouvia eles chegarem alegres em casa quando a professora de literatura ia na 

aula. Eles tinham uma professora de matemática, de português e de literatura. E hoje eu 

participo de uma escola que tem uma professora de literatura. É muito gratificante. (Diálogo 

em sala, 28/06/2016). 
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Já Mayara entende que a TLD faz parte do meu trabalho e inclusive oferece ajuda caso 

eu precise de mais alguma coisa para a pesquisa.  

A verdade é que era/sou um pouco de tudo isso como me viam... professora, 

pesquisadora... mas leitora e participante também. 
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Figura 1 – Registro da Mayara 

 

(Arquivo da pesquisadora, 2016) 

 

Figura 2 – Registro do Paulo 

 

(Arquivo da pesquisadora, 2016) 
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Figura 3 – Registro da Elisa 

 

(Arquivo da pesquisadora, 2016) 

 

 

Figura 4 – Registro da Elisa 

 

(Arquivo da pesquisadora, 2016) 
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Figura 5 – Registro da Mayara 

 

(Arquivo da pesquisadora, 2016) 

 

Este trabalho avançou o limite também ao estudar livro, leitura, autor. Não 

mantivemos a distância desses conceitos espontaneamente utilizados. De outro modo, 

aprofundamo-nos nessas compreensões entendendo que são indissociáveis do próprio ato de 

ler. As concepções que alunos/as que estão retomando o processo de escolarização têm do 

livro como objeto cultural, autor, narrador, personagem e da própria leitura, incidem 

diretamente na compreensão da leitura de obras clássicas com tais pessoas pouco 

escolarizadas. Assim, mais do que dialogar em torno de uma obra clássica, este estudo 

possibilitou adentrarmos no próprio ser leitura. 
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Um dia... 

 

Um dia... 

 Essas duas palavras são suficientes para começar uma narrativa, seja ela qual for. 

Escutei-as muito durante toda a atividade; senão elas na íntegra, suas variantes: teve uma vez; 

há tantos anos; quando eu era mais novo/a... 

 Ouso dizer que este trabalho se trata de uma grande narrativa: minha e dos/as 

participantes da TLD, que se cruzaram a todo instante à narrativa de Dom Casmurro. Optar 

por uma narrativa neste trabalho é renunciar à rigidez de um estudo tomado por uma descrição 

estática. Não, amigo/a; não cabe aqui algo morto. Por todos os encontros compartilhados 

páginas atrás, a narrativa possibilita-me dar vida ao que esse estudo merece. 

O que fazemos quando narramos nossa história? Coletamos, ordenamos, 

organizamos, vinculamos as situações e os acontecimentos de nossa 

existência, damos a eles uma forma unificada e associada a uma vivência 

proteiforme, heterogênea, incerta, inapreensível e, através dessa formatação, 

interpretamos e outorgamos sentido ao que vivemos. Fazemos o trabalho do 

romancista, e insisto nesse termo, porque é verdadeiramente um trabalho o 

que realizamos mediante a operação da narrativa sobre nossa vivência e 

sobre nós mesmos, que consiste em transformar, em mudar de um estado 

para outro, no caso, de dar forma de história a nossa existência e nossa 

experiência, a partir de um estado informe. (DELORY-MOMBERGER, 

2011, p. 341 – grifos da autora). 

 

 Dom Casmurro: um clássico na educação de jovens e adultos propiciou que os/as 

participantes experienciassem a leitura a partir do diálogo em torno dessa obra clássica. E 

tudo perpassou essa conversa: a religião, o amor, o papel do homem e da mulher na sociedade 

antiga e atual, a força de uma promessa, a infância, a educação, a violência... Temas que se 

fazem humanos e que acabam por abolir a distância do clássico quando essas pessoas pouco 

escolarizadas dialogaram e converteram aquela história para seu contexto. Não se tratou de se 

reconhecerem em Bentinho, Capitu, José Dias, Dona Glória, Escobar etc.; mas, a partir dos 

fios que tecem essa história, pensarem em suas próprias. 

Larrosa (1996) afirma que a importância desses personagens está no modo como 

capturam a nossa imaginação, inspirando concepções inéditas sobre o que é ser humano e, 

assim, abrindo novas possibilidades de existir: 

As histórias exemplares e a cultura literária como seu depósito podem 

transformara a história de nossas vidas em estereótipo. Ou podem nos 

ensinar a fazer nossa autocompreensão mais rica, mais nítida. Ou podem nos 

ensinar a contingência, a pluralidade histórica e cultural e a instabilidade das 

formas em que nos construímos a nós mesmos. Ou podem tornar nossa 
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autocompreensão mais ambígua, mais borrada, mais instável. Ou podem nos 

tirar de nós mesmos e nos transformar, nos convertendo em outros. Em 

qualquer caso, e a partir da cultura literária, nossa auto interpretação não nos 

vincula a uma essência do que sejamos, nem a uma tradição abstrata, nem a 

uma comunidade humana em geral, mas a nós mesmos. Ao “nós” das 

personagens em relação às quais aprendemos quem somos e o que queremos 

fazer de nossa vida. (LARROSA, 1996, p. 474 – tradução nossa).
53

 

 

É nesse embate de nos pensarmos em relação a nós mesmos/as, em relação aos 

outros/as e à própria vida, que a leitura passa a ser experiência de formação. Jovens e 

adultos/as que estão retomando o processo de escolarização e, semanalmente, leram, 

pensaram, dialogaram, compartilharam, argumentaram, sentiram e escolheram expor suas 

histórias a partir da história de Dom Casmurro. 

Pela narrativa transformamos os acontecimentos, as ações e as pessoas de 

nossa vida em episódios, intrigas e personagens; pela narrativa 

organizamos os acontecimentos no tempo, construímos relações entre eles, 

damos um lugar e um significado às situações e experiências que vivemos. É 

a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida e que dá uma 

história a nossa vida. Em outros termos, não fazemos a narrativa de nossa 

vida porque temos uma história; pelo contrário, temos uma história 

porque fazemos a narrativa de nossa vida. (DELORY-MOMBERGER, 

2011, p. 341 – grifo da autora). 

 

Educandos/as que, a partir da leitura e do diálogo em torno de uma obra clássica, 

narraram suas experiências e suas histórias de vida. A TLD constituiu-se como espaço-

momento de narrativas, que se entrecruzaram à literatura, e no qual os/as participantes 

puderam se formar, elaborar, vivenciar, experimentar.  

É bem verdade que a narração, tal qual estamos definindo aqui, poderia ter acontecido 

em um momento solitário, de escrita autobiográfica, por exemplo. Mas as relações dialógicas 

proporcionadas pela TLD possibilitaram a troca. 

A ideia não vive na consciência individual isolada de um homem: mantendo-

se apenas nessa consciência, ela degenera e morre. Somente quando contrai 

relações dialógicas essenciais com as ideias dos outros é que a ideia começa 

a ter vida, isto é, a formar-se, desenvolver-se, encontrar e renovar sua 

expressão verbal, gerar novas ideias. O pensamento humano só se torna 

pensamento autêntico, isto é, ideia, sob as condições de um contato vivo com 

o pensamento dos outros, materializado na voz dos outros, ou seja, na 

                                                      
53

 “Las historias ejemplares, y la cultura literaria como su depósito, pueden convertir la historia de nuestras vidas 

em estereotipo. O pueden enseñarmos a hacer nuestras autocomprensión más rica, más nítida. O nos pueden 

enseñar la contigencia, la pluralidade histórica y cultural, y la inestabilidad de las formas en que nos construímos 

a nosostros mismos. O pueden hacer nuesrea autocomprensión más ambigua, más borrosa, más inestable. O nos 

pueden sacar de nosotros mismos y transformarnos, convertinos en otros. Em calquier caso, y desde la cultura 

literaria, nuestra autointerpetación no nos vincula a una esencia de lo que somos, ni a una tradición abstracta, ni a 

una comunidad humana en general, sino a un nosotros. Al nosotros de los personajes en relación a los cuales 

hemos aprendido quién somos y qué queremos hacer de nuestra vida.” (LARROSA, 1996, p. 474). 
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consciência dos outros expressa na palavra. É no ponto desse contato entre 

vozes-consciências que nasce e vive a ideia. (BAKHTIN, 2010, p. 98). 

 

 Se por um lado muitas das falas sobre as experiências dos/as participantes se 

iniciavam com “Um dia...” e suas variáveis, “Foi o que eu entendi” e “é o que eu acho” foram 

duas expressões que encerravam as falas em que procuravam fazer uma interpretação do 

texto. Cada vez que algum/a participante queria fazer um destaque sobre o que foi lido, 

principalmente tentando interpretar tal parte, sentiam a necessidade de esclarecer que aquilo 

que falaram era o que tinham entendido, como se justificassem caso estivessem longe da 

interpretação “correta”. Percebemos, assim, que no início da atividade os/as alunos/as falavam 

com insegurança, pois pensavam que as intepretações somente seriam boas se estivessem 

próximas à da professora ou a minha.  

 Tenho a impressão de que já disse isso aqui, mas é preciso relembrá-los: na TLD 

pretendemos abolir com uma interpretação dita correta, como se fosse a única. É claro que há 

um sentido/significado por trás de cada história, mas isso não exclui o fato de disparar outras 

compreensões. Aceitar uma interpretação unívoca é tratar o livro e a própria história como 

algo sagrado e fechado, distanciando-se assim do saber profano de pessoas pouco 

escolarizadas. Ao relatar um caso da TLD, Flecha (1997) comenta que os/as participantes: 

Começavam se vendo incapazes de criar novos significados, tão somente 

entendendo algo das criações de escritores e escritoras e interpretações do 

professor. Às vezes olhavam as páginas como se escondessem um sentido 

que lhes estava vedado; no entanto, o professor o conhecia, graças a uma 

misteriosa e infalível relação com o autor. Era como se ambos estivessem no 

mesmo âmbito do saber sagrado, no mesmo “paraíso dos sábios”. (FLECHA, 

1997, p. 71 – tradução nossa).
54

 

 

 Era exatamente o que não pretendíamos. O clássico já possui um caráter sagrado per 

si; não precisa de um/a professor/a colocando a verdade em uma esfera estática onde somente 

Machado de Assis e os críticos literários poderiam falar sobre Dom Casmurro. Isso não é 

dialógico, isso não é Tertúlia Literária Dialógica. 

A tertúlia está formada pelos sujeitos de sua aprendizagem, em vez de 

objetos de docência - sem verdades absolutas por cima de suas próprias 

interpretações. Cada explicação tem a mesma forma de valor, ainda que sua 

influência dependa das informações, argumentos e reflexões que trazem 

consigo. O debate evita forçar um consenso dogmático em torno da 

                                                      
54

 “Comenzaban viéndose incapaces de crear nuevos significados, tan sólo entendendo algo de las creaciones de 

escritoras y escritores e interpretaciones del profesor. A veces miraban las páginas como si escondieran un 

sentido que les estaba vedado; sin embargo, el docente sí lo conocía, gracias a una misteriosa e infalible relación 

con el autor. Era como si ambos estuvieran en el mismo coto del saber sagrado, en el mismo <<paraíso de los 

sábios>>.” (FLECHA, 1997, p. 71). 
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“interpretação correta”, da “única verdade”; ao contrário, compartilhar 

diversas interpretações gera criações coletivas do sentido literário e humano. 

(FLECHA, 1997, p. 75 – tradução nossa).
55

 

 

 O clássico, pelo próprio peso que carrega em seu nome, impõe uma distância de 

pessoas com pouco trânsito pela leitura. Seja com qual colega eu tenha compartilhado tal 

trabalho, a indagação sempre foi a mesma: “Mas os clássicos? Não são difíceis?”. Pode não 

ser exatamente com estas palavras, mas creio que você que me lê entende o tom de 

desconfiança e preocupação de todas essas pessoas quando digo que li Dom Casmurro com 

educandos/as da EJA. 

Tais perguntas ecoarão e se repetirão até que rompamos justamente com tal sacralidade 

em torno do livro e, principalmente, de um livro clássico. Romper com essa sacralidade não 

significa tirar o valor e a qualidade que esses tipos de obras possuem, mas pensar que elas 

estão entre nós e não como algo distante, em que nunca terão contato com esse objeto e 

prática. Nessa compreensão, a proximidade com o livro acontece, a relação se estabelece e: 

O leitor não é mais constrangido a intervir na margem, no sentido literal ou 

no sentido figurado. Ele pode intervir no coração, no centro. Que resta então 

da definição do sagrado, que supunha uma autoridade impondo uma atitude 

feita de reverência, de obediência ou de meditação, quando o suporte 

material confunde a distinção entre o autor e o leitor, entre a autoridade e a 

apropriação? (CHARTIER, 1999, p. 91). 

 

 Os/as participantes dessa atividade podem não se tornar leitores de clássicos, mas 

criou-se uma autoconfiança de transitar pelos livros e pela leitura e também até no próprio 

processo de decisão sobre qual obra irão ler. 

 

 

 Uma palavra 
 

Continuemos a analisar a pergunta “Mas os clássicos? Não são difíceis?”. Percebam, 

caros/as, que esse questionamento desconfiado de muitas pessoas quando digo que lemos 

clássicos com pessoas pouco escolarizadas está estreitamente relacionado ao não-acesso que 

essas pessoas têm a esses tipos de obras e que as colocam sob a chancela dos/as não 

leitores/as de livros clássicos. 

                                                      
55

 “La tertulia está formada por sujetos de sus aprendizajes, en vez de objetos de la docencia: sin verdades 

absolutas por encima de sus proprias interpretaciones. Cada exlicación tiene el mismo valor formar, aunque su 

influencia depende de las informaciones, argumentos y reflexiones que aporta. El debate evita forzar um 

dogmático consenso en torno a <<la interpretación correta>>, a <<la única verdad>>. Por el contrario, compartir 

diversas interpretaciones genera creaciones colectivas do sentido literário y humano.” (FLECHA, 1997, p. 75). 
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Sugiro, então, que interrompamos esse ciclo vicioso em que obras clássicas são 

destinadas somente às pessoas com “alto saber cultural” e que, por isso, somente elas podem 

desfrutar dos clássicos. Para isso, troquemos o questionamento anterior por este: como romper 

com a barreira/muro que se instala ao redor desse objeto cultural e afasta pessoas pouco 

escolarizadas do seu contato?  

Essa questão somente pode ser pensada a partir do momento ao qual deixarmos de 

considerar exclusivamente uma concepção hierarquizante e externa aos/às leitores/as sobre o 

que, afinal, seja uma obra clássica. Nesse movimento, aproximamo-nos do clássico e 

gradativamente da relação entre esse tipo de literatura e as pessoas pouco escolarizadas. 

 Para isso, torna-se importante considerar a relação que os/as educandos/as estabelecem 

com o livro e com o próprio ato de ler, assim como fizemos com a participante Mayara. 

Assim, podemos minimamente deslocar a compreensão do que é um clássico para os/as 

leitores, ampliando assim, um horizonte de perspectivas sobre a leitura de uma obra clássica 

por pessoas pouco escolarizadas.  

 

 

A felicidade tem boa alma 

 

 “Finalizado” o trabalho, a expectativa gira em torno do que fica como resultados e/ou 

recomendações e isso está diretamente relacionado ao objetivo dessa pesquisa. Delineamos 

como objetivo deste trabalho tecer uma leitura compartilhada de uma obra clássica com 

educandos/as da Educação de Jovens e Adultos. Mas, foi no esforço de explicitar o objetivo 

deste trabalho, que foi construído ao longo da pesquisa, é que tivemos dimensão do que 

aconteceu. Dimensão esta que se alastrou pelos âmbitos educativo, político, social e cultural; 

imbricados e que extrapolaram o espaço da sala de aula em que a atividade foi realizada. 

 Podemos afirmar que o estudo tomou essas dimensões, pois estamos falando da 

Tertúlia Literária Dialógica, uma atividade de leitura considerada uma atuação educativa de 

êxito e que, portanto, têm resultados positivos onde quer que seja desenvolvida.  

 Assim, não se tratou de mais uma atividade de leitura com educandos/as da EJA; mas 

sim, de uma leitura dialógica, em que o diálogo igualitário predomina sobre atos de 

comunicação verticais, em que as falas são concentradas nas mãos de poucas pessoas. E, 

exercitando o diálogo em um ambiente dialógico, os/as educandos/as participam de uma 
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construção ativa de argumentos, os quais colaboram para seu posicionamento no mundo, 

como sujeito de transformação e não mais de subordinação.  

 Da mesma forma, não se tratou de ler uma obra qualquer. Tratou-se, ao contrário, de 

ler Dom Casmurro, ou seja, um livro clássico que marcou uma posição na literatura. Não se 

tratou apenas de indicar qual livro deveriam ler, mas criar, coletivamente, um espaço de 

diálogo e escolha coletiva para que decidissem o que queriam ler e, mais tarde, como queriam 

realizar essa leitura.   

 Enfim, podemos dizer que para além da realização da atividade de TLD em sala de 

aula, em que pessoas pouco escolarizadas leram e dialogaram uma obra clássica, a linguagem 

e o diálogo como elementos transformadores das relações e interação ultrapassaram aqueles 

muros. Assim, as relações dialógicas iniciam-se em sala de aula, com uma atividade de 

leitura, mas não ficam presos àquele contexto. O diálogo igualitário, começa ali, quando uma 

participante utiliza-se do poder do argumento para questionar a pesquisadora, mas ele pode 

avançar a outros âmbitos.  

Sabemos que a sociedade está tomada por relações baseadas no poder, mas através de 

práticas educativas dialógicas, passamos a saber também que somos sujeitos de transformação 

e, por meio da linguagem, somos capazes de criar situações comunicativas onde se 

prevalecem as interações dialógicas sobre as interações baseadas exclusivamente no poder. 

Tais práticas fomentam a criação de sentido para nossa vida e motivam a transformação das 

nossas relações. 

Participando destes atos, as pessoas vão transformando sua própria visão da 

realidade, ampliando seu ponto de vista através das contribuições que escuta 

de seus companheiros e companheiras, e também das suas próprias. As 

pessoas participantes refletem sobre “o que fala e como se fala nas tertúlias”, 

promove sua participação em debater públicos ou outros movimentos 

sociais, inclusive em suas relações pessoais. Isto é, os atos comunicativos 

dialógicos que surgem nas tertúlias, empoderam as pessoas participantes no 

exercício de uma capacidade linguística e reflexiva crítica em qualquer 

situação cotidiana que se deparem. Deslocam esta aprendizagem linguística 

a interações que se dão em sua realidade cotidiana imediata (PULIDO; 

ZEPA, 2010, p.303 – tradução nossa)
56

.   

                                                      

56
 Participando de estos actos, las personas van transformando su propia visión de la realidad, ampliando su 

punto de vista a través de las contribuciones que escucha de sus compañeros y compañeras, y también de las 

suyas propias. Las personas participantes reflexionan sobre ‘lo que se habla y cómo se habla en las tertulias’, 

favorece a su vez su implicación en debates públicos u otros movimientos sociales incluso en sus relaciones 

personales. Es decir, los actos comunicativos dialógicos que se generan en las tertulias, empoderan a las personas 

participantes en el ejercicio de una capacidad lingüística y reflexiva crítica en cualquier situación cotidiana que 

se enfrenten. Trasladan este aprendizaje lingüístico a interacciones que se dan en su realidad cotidiana imediata 

(PULIDO; ZEPA, 2010, p.303). 
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 Dito isso, leitor/a, voltemos às expectativas que surgem com esse trabalho: quais 

recomendações indicamos para a EJA e para a escola?  

Criação de espaços dialógicos; a valorização da leitura compartilhada; o 

reconhecimento da inteligência cultural de cada um/a; o destaque da cultural oral desses/as 

educandos/as que muito têm a dizer e compartilhar; a quebra dos diversos muros que separam 

pessoas pouco escolarizadas e obras clássicas.  

Mas, mais do que tudo isso, a questão que se faz é: de que forma a TLD afetou aquele 

espaço e aquela turma para que ela continue ou não sendo realizada? Para responder essa 

pergunta, trago a fala da professora da turma, que ao longo da atividade, foi percebendo 

algumas (trans)formações da/na leitura de seus/as alunos/as:  

 

Professora: Eu queria até falar e agradecer por você ter trazido esse trabalho aqui pra gente 

porque eu achei que melhorou muito de quem lê em voz alta, assim, a questão da leitura, mas 

mesmo quem não lê em voz alta quando a gente trabalhava em grupo, conversar sobre o texto 

ficou mais fácil porque era difícil a gente conversar sobre texto quando lia algum texto, que 

nem quando a gente trabalhou contos na terceira série a gente conseguia conversar sobre 

aquela história, a escrita de vocês, eu não sei se tem a ver ou não, eu acredito que tenha 

porque a leitura e a escrita estão relacionadas que nem esse livro trazia uma linguagem 

diferente eu percebi que no texto de algumas pessoas começou a entrar uma estrutura de 

história, eu achei que foi muito bom e se vocês aceitarem, mesmo sem a Tammy aqui, eu 

gostaria de trazer essa atividade com um outro livro pra vocês, porque eu achei que foi muito 

bom mesmo. Por isso que eu queria tanto terminar a história que eu falei pra vocês, mas na 

verdade eu já li o livro, eu estava enganando vocês. Mas é que eu queria que vocês realmente 

perdessem a noite de sono e desenvolver, porque eu vi que alguns estavam realmente 

envolvidos, alguns chegaram a conversar comigo e com a Tammy também sobre o decorrer 

da leitura só que a maioria me diz que achava bom, mesmo quem ficava quieto, que não 

gosta de falar muito falava que era bom, que era legal. Então eu tive um retorno bacana dos 

alunos no decorrer da leitura. (Diálogo em sala. 28/06/2016). 

 

 

A dissimulação 

 

Neste longo texto, procurei não apagar os vestígios, os toques e retoques de todo o 

trabalho, pois são eles mesmos todos os indícios da composição/construção da atividade de 

TLD e deste estudo. Talvez por tal razão, essa escrita possa ter tido muitos vaivéns, mas é 

exatamente essa oscilação que demonstra um trabalho que é vida – que envolveu vidas, 

pessoas, diálogos, sonhos, desejos, anseios, medos, avanços, retrocessos... tempo. 
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Estabeleci um contato direto com você que me lê, não intencionalmente, mas como já 

dito, decorrente da leitura que estava impregnada de Dom Casmurro. Ora, não havia como me 

desvencilhar – leitura – escrita – tertúlia – dissertação – imbricavam-se a todo o momento.  

Arrisquei-me em algumas combinações frágeis neste estudo, o que me fez vacilar 

diversas vezes na escrita. Paulo Freire e Foucault? Clássico e pessoas pouco escolarizadas? 

Bloom e Calvino? Autores que se repelem, mas que ao mesmo tempo ajudam a construir 

algumas considerações sobre o tema proposto nesta dissertação. 

 As perguntas que fazia no início do mestrado e as que tenho agora mudaram; e, 

provavelmente, após o último ponto final, surgirão outras diferentes das que havia pensado. 

No início, a minha preocupação estava essencialmente na própria atividade de TLD, pois 

como vocês já acompanharam, em certo momento desta jornada, pensei que estabelecer uma 

atividade de leitura era tutelar, controlar pedagogicamente o ato de ler, indo totalmente contra 

a experiência de formação que aqui defendo. Já agora, no final, minha pergunta é muito mais 

curta, mas de uma densidade profunda, à qual não consigo formular uma resposta: afinal, o 

que é ler clássicos com pessoas pouco escolarizadas? 

 A resposta nos escapa, porque também nos escapa materializar nessa escrita o que fica 

ao final dos quatro meses em que compartilhamos a leitura de Dom Casmurro. Os muitos 

sentidos não ditos na Tertúlia Literária Dialógica escorrem entre os dedos e, como Capitu, 

desliza por entre nós sem conseguirmos captá-la para lhe dar uma definição.  

 Quero dizer que, jovens e adultos/as em processo de alfabetização semanal se 

aventuraram na Tertúlia Literária Dialógica, fomentando a leitura de clássicos e 

desestabilizando o que conhecemos por leitura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor 

amigo. Assim preencho as lacunas alheias; assim 

podes também preencher as minhas.  

(ASSIS, 2006, p. 91) 
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