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RESUMO 

 

A escolarização da literatura ora privilegiou a ênfase na caracterização das escolas literárias e 

leitura dos cânones, ora referendou a abordagem da arte pela arte, ora circunscreveu o ensino 

ao estudo dos gêneros literários com foco no professor. Em abordagens dessa natureza, o 

universo de cultura e as identidades específicas dos alunos não são enfatizados. Tendo isso em 

vista, esta dissertação elege como objeto de estudo as práticas de leitura de textos literários e 

práticas de escrita de textos literários ou não, produzidas por 32 colaboradores (alunos e ex-

alunos) na disciplina Língua Portuguesa e Literatura do IFRN, campus Nova Cruz, Macau e 

São Gonçalo do Amarante, no contexto do projeto de letramento “Divulgando Leituras, 

Conquistando Leitores” (DLCL). Nessa direção, objetivamos, de modo geral, investigar de 

que forma as práticas de leitura e escrita desenvolvidas no projeto de letramento DLCL 

podem construir uma comunidade de leitores/escritores em que se valorize o universo de 

cultura dos alunos, transformando-os em agentes de letramento literários. Tínhamos como 

propósitos específicos (i) apontaras práticas de letramento literário realizadas no projeto de 

letramento “Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” (DLCL); (ii) discutir as ações 

desenvolvidas no contexto escolar para a constituição de uma comunidade de leitores, com 

foco no universo de cultura dos alunos; (iii) identificar os impactos do projeto de letramento 

“Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” na construção da identidade leitora e escritora 

de 32 colaboradores (alunos e ex-alunos) na disciplina Língua Portuguesa e Literatura do 

IFRN, campus Nova Cruz, Macau e São Gonçalo do Amarante. Teoricamente, esta pesquisa 

fundamenta-se: nos estudos de letramento (KLEIMAN, 1995; STREET, 2014), 

especificamente nos conceitos de Letramentos Múltiplos (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008), 

Projetos de Letramento (KLEIMAN, 2000; OLIVEIRA, 2008; 2010a; OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2011), Comunidades de Aprendizagem (OLIVEIRA, 2010b), Letramentos 

Silenciados (KEY, 1998). Fundamenta-se, também, em teorias relacionadas ao texto literário 

(COMPAGNON, 2009; TODOROV, 2009; DERRIDA, 2014, EAGLETON, 2010; ABREU, 

2006; LAJOLO, 2001; COELHO, 2000; BOURDIEU, 1996) e à atividade de leitura 

entendida como compartilhamento (PETIT, 2009a; 2009b, 2013), além de discutir os 

conceitos de Memórias Coletivas (HALBWACHS, 2006; BOSI, 2003); Cultura (WILLIAMS, 

2011A; 2011B; CERTEAU, 2014) e Identidade (BAUMAN, 2005; 2013; FOUCALT, 2014; 

2015; PETIT, 2009A; 2009B; 2013; HALL, 2011; LAHIRE, 2002). Metodologicamente, este 

estudo de natureza etnográfica (STREET, 2014; THOMAS, 1993; CANÇADO, 1994; 

MAGALHÃES, 1994; MOITA LOPES, 1993; AGAR 2005) se insere no campo da 

Linguística Aplicada Crítica (KLEIMAN, 2013; MOITA LOPES, 2006 e PENNYCOOK, 

2006) e adota a abordagem qualitativa (BAUER; GASKELL, 2002; FLICK, 2004; BIBBS, 

2009), com foco na Pesquisa de Fortalecimento (OLIVEIRA, 2004). A análise dos dados 

permitiu evidenciar que (i) a relação dos colaboradores do DLCL com a leitura literária 

ultrapassa os limites da escolarização formal; (ii) o texto literário faz parte da vida dos 

colaboradores e não se restringe ao ambiente escolar; (iii) o texto literário pode contribuir 

para formação identitária de comunidades alternativas de leitores e escritores; (iv) as 

experiências de leitura, vivenciadas no transcurso do projeto, são transformadoras de vidas. 

 

Palavras-chave: Letramento Literário. Projetos de Letramento. Comunidades de Leitores. 

Pesquisa de Fortalecimento.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The scholarization of Literature sometimes priviledged the emphasis on literary theory’s 

characterization, sometimes supported the art for art’s sake movement, sometimes limited the 

teaching to the study of literary genres with focus on the teacher. Approaches of such nature 

do not emphasize students’ cultural universe and specific identities. Therefore, this thesis 

aims to analyse reading practices and production of literary texts, considering 31 

collaborators’ cultural universes, people who are students and former students of Portuguese 

and Literarute at IFRN’s Nova Cruz, Macau and Sao Goncalo do Amarante campuses, on the 

context of the “Promoting Readings, Gaining  Readers” (PRGR) literacy project. To achieve 

this goal, it was investigated how the reading and writing practices that were developed in the 

PRGR literacy project can build a community of readers in which students’ cultural universes 

are valued, turning them into literacy agents, with the purpose of (i) exploring the literacy 

practices carried out in the “Promoting Readings, Gaining  Readers” (PRGR) literacy project; 

(ii) discuss the actions that were developed in schools to create a community of readers with 

focus on students’ cultural universe; (iii) determine the PRGR literacy project’s impact 

towards the development of  a reader and writer’s identity in 31 collaborators, who are 

students and former students of Portuguese and Literarute at IFRN’s Nova Cruz, Macau and 

Sao Goncalo do Amarantecampuses.This study is based on the following theories: literacy 

studies (KLEIMAN, 1995; STREET, 2014), specifically on the Multiple Literacy theory 

(OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008), Literacy Projects (OLIVEIRA, 2008; 2010a; OLIVEIRA, 

TINOCO; SANTOS, 2011), Communities of Learning (OLIVEIRA, 2010b) and Silenced 

Literacy (KEY, 1998).It is also based on the literary text’s theories (COMPAGNON, 2009; 

TODOROV, 2009; DERRIDA, 2014; EAGLETON, 2010; ABREU, 2006; LAJOLO, 2001; 

COELHO, 2000; BOURDIEU, 1996) and on the Collective Memories’ theories 

(HALBWACHS, 2006 ; BOSI, 2003); Culture (WILLIAMS, 2011A; 2011B; CERTEAU, 

2014) and Identity (BAUMAN, 2005, 2013; FOUCALT, 2014; 2015; PETIT, 2009A; 2009B, 

2013, HALL, 2011 e LAHIRE, 2002).Methodologically, this study, which has an etnographic 

nature (STREET, 2014; THOMAS, 1993; CANÇADO, 1994; MAGALHÃES, 1994; MOITA 

LOPES, 1993; AGAR 2005), is situated in the Critical Applied Linguistics field (KLEIMAN, 

2013; MOITA LOPES, 2006; PENNYCOOK, 2006) and adopts the qualitative approach 

(BAUER; GASKELL, 2002; FLICK, 2004; BIBBS, 2009), focusing on the Straightening 

Research (OLIVEIRA, 2004).The data analysis allowed the demonstration that (i) the 

collaborators’ relationship with literary reading surpasses the limits of formal scholarization; 

(ii) the literary text is part of the collaborators’ lives and is not restrained to the school 

environment; (iii) the literary text can contribute to the development of alternative 

communities of readers and writers’ identities; (iv) the reading practices, experienced during 

the course of the project, are life-changing. 

 

Key-words: Literacy, Literature and Culture. Literary Projects. Communities of Readers. 

Straightening Research. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

É no contexto da sociedade moderna que surge o Estado-Escola com o mister de 

transmissão do conhecimento. Tal empreitada se justifica na esteira da formulação da 

sociedade capitalista industrial, cujo princípio tecnicista norteador é a especialização do 

conhecimento levada ao extremo. Nessa perspectiva, parte-se da premissa de que o todo é o 

somatório das partes e a ciência é a reserva de inteligência humana capaz de “dissecar” os 

componentes da totalidade. 

Hodiernamente, observa-se, com base nos novos paradigmas de pesquisa científica, 

que o postulado expresso acima sequer conseguiu estender suas pretensões às chamadas 

ciências naturais e tampouco, por óbvio, logrou êxito nas ciências humanas. 

No que diz respeito ao ensino, este se confunde, não raro, com disciplinarização do 

conhecimento. O Estado-Escola, na esteira das instituições modernas, que dão cabo ao 

princípio da racionalização, apregoa a supervalorização das disciplinas e conteúdos 

ministrados. 

A literatura, em sua abordagem ortodoxa, torna-se, portanto, uma disciplina no rol das 

demais. A disciplinarização da literatura, nesse formato, ora priorizou o estudo das correntes e 

períodos literários, ora notabilizou a voz dos especialistas e críticos literários, ora manteve a 

ênfase na voz do professor. A apreciação estética propriamente dita e a voz dos leitores reais 

foram olvidadas. Por esse prisma, resta aos alunos ser passivos ouvintes e memorizadores da 

“linha de tempo” da periodização e resta-lhes também acatar a voz da expertise da crítica 

literária ou do professor. Não é radical concluir, por essa ótica, que a literatura, não obstante 

fazendo parte da chamada área das humanidades, desumanizou-se, tecnizou-se, transformou-

se em artefato positivista. Todorov (2009) trata do tema e nos alerta a respeito do conjunto 

dessas instruções transmitidas pela escola: 

 

Os estudos literários têm como objetivo primeiro o de nos fazer conhecer os 

instrumentos dos quais se servem. Ler poemas e romances não conduz à 

reflexão sobre a condição humana, sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e 

o ódio, a alegria e o desespero, mas sobre as noções críticas, tradicionais ou 

modernas. Na escola, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim 

do que falam os críticos (TODOROV, 2009, p. 26-27). 

 

 

Sob essa ótica da literatura, no contexto da formatação moderna, o leitor passou a ser 

desconsiderado, principalmente porque a leitura das obras literárias, na escola tradicional, não 

atende ao que, no contexto da nossa pesquisa, é primordial: a inafastabilidade da crença de 
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que o leitor literário é sujeito de desejos. No ensino tradicional, consolidou-se uma 

aniquilação das identidades e desconsideração do desejo como elemento indispensável para 

escolha da leitura literária (ROUXEL, 2013).  

Diante dessas inquietações, criamos, em colaboração com alunos e ex-alunos do 

IFRN, campus Nova Cruz, Macau e São Gonçalo do Amarante, um projeto de letramento, 

com foco na literatura, intitulado “Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” (doravante, 

usaremos a sigla DLCL para nos referirmos ao nome do projeto) com atuação em três escolas 

colaboradoras. Em uma de suas premissas, o projeto estabeleceu como diretriz a liberdade da 

escolha de qual obra seria lida e qual estratégia de leitura seria adotada. Ou seja, as tomadas 

de decisões não estariam na batuta exclusiva do professor. Esse exercício transgressor de 

liberdade já revela, por si só, o caráter de transformação de vidas que o projeto assume. No 

contexto da sala de aula de literatura tradicional, as leituras de obras como A caixa de 

Pandura e Lenita, a menina voadora
1
, por exemplo, (anexos 1 e 2) não ocorreriam; não 

haveria espaço para essas opções. 

Ao assumir tal postura, o projeto DLCL, além de redesenhar o espaço-tempo da 

literatura na escola, também assume uma inclinação de crítica à parte dos postulados 

tecnicistas da sociedade moderna capitalista industrial. 

Por conseguinte, um dos desafios da nossa pesquisa é transpor os limites da 

abordagem da literatura como disciplina tão-só e vislumbrar um fazer literário que se revele 

na própria história de letramento literário dos colaboradores. Interessa-nos a valorização das 

identidades específicas, nas trajetórias de vida específicas, reveladas no contexto do projeto. 

Nessa perspectiva, optamos pela abordagem da Etnografia Crítica (THOMAS, 1996), porque 

cremos ser esse o método mais adequado no que diz respeito ao engajamento ético do 

pesquisador à realidade pesquisada e também porque, aos fundamentos metodológicos da 

pesquisa a qual aderimos, somam-se os pressupostos da investigação identitária. 

De volta à identidade: se a leitura literária não pode ser concebida como possibilidade 

de desassujeitamento (FOUCAULT, 2014), de outra sorte, estamos a dizer que, na outra 

vertente ela, é descaracterizadora de autobiografias, ou seja, impossibilita os múltiplos 

letramentos ficcionais e distorce a identidade dos sujeitos. 

                                                           
1
 Obras literárias pertencentes ao repertório de leituras do DLCL nas escolas visitadas. A caixa de Pandura. 

Autoras: Mathilda Kóvak e Suely Mesquita. Ed. Rocco. Lenita, a menina voadora. Autora: Anne Lieri. Ed. All 

Print.  
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Sobrevém algo interessante do que afirmamos anteriormente: acompanha-nos um 

desejo de problematização teórico-metodológica de enfrentamento ao modelo tradicional de 

ensino da literatura ao longo de toda nossa trajetória.  

Cabe, em acréscimo, ressaltar as problematizações oriundas do próprio fazer 

epistemológico da nossa pesquisa, que foram surgindo no decorrer desses últimos três anos 

em que nos debruçamos sobre a relação existente entre professor de literatura e aluno-leitor de 

literatura. É mister ressaltar a propensão desse projeto com uma linha de pesquisa que quebra 

o paradigma da ciência moderna para a qual são tão caros os postulados positivistas de 

separação entre sujeito e objeto; subjetividade e objetividade; teoria e prática (MORIN, 2007). 

Conforme as leituras foram transcorrendo, a vinculação do projeto a uma vertente 

implicadamente humana e ética foi se delineando. Em outras palavras: o compromisso com a 

pesquisa, além de ser o compromisso de leitura de ficção para o desassujeitamento 

(FOUCAULT, 2015), porventura, nas atuais circunstâncias, ousa ser de abrangência 

diferenciadora e alternativa no que se refere ao fazer pesquisa na perspectiva da quebra de 

paradigmas tradicionais. 

No decorrer do ano de 2013, iniciamos nossas atividades de pesquisa, no âmago do 

projeto, também incipiente à época, o DLCL. A um só tempo, atendíamos a propósitos 

específicos – acadêmicos – e a propósitos alimentados no decorrer de nossa vida inteira: criar 

um grupo que fosse uma comunidade de leitores. A princípio, movíamo-nos por desejos ainda 

no plano intuitivo. No transcurso do tempo – ao passo em que implementamos mais leituras 

na área, corroboradas pelos estudos das disciplinas no Mestrado (UFRN/PPGEL), na base de 

Pesquisa Letramentos e Contemporaneidade – tornamo-nos mais convictos de que a criação 

de uma comunidade de leitores, com fundamento nas práticas de letramento literárias, 

realizadas pelo grupo, seriam uma trilha satisfatória para adentrarmos em uma abordagem 

diferenciada da Literatura em nossas vidas. Estávamos movidos pela pulsão emocionada em 

construir uma trajetória que desse significado à Literatura como parte integrante da vida. 

Queríamos ter experiências reais da leitura literária como componente de vida e como estilo 

de vida. Naquele contexto inicial, ansiávamos pela criação de territórios outros de abordagem 

do literário. 

Incomodou-nos sempre, no decorrer de nossa trajetória docente, as infundadas 

alegações de que os jovens não leem e de que não têm interesse pelo universo literário. É 

justamente o contrário o que testemunhamos quando observamos mais de perto a rotina de 

leitura deles. Sobejam fartos exemplos de iniciativas individuais e coletivas de leituras 

literárias no meio juvenil. Vêm dos jovens os casos reveladores das mais recentes cenas de 
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ocupação de um espaço de leitura associado às sagas, trilogias, fanfictions, fanzines, mangás 

etc. Nesse sentido, interessou-nos as investigações que revelassem tais performances de 

leitura, notadamente porque o embate tradicional, verificado na prática docente, é o de ênfase 

nas indicações de leituras literárias provenientes do professor. Se o que almejamos é o espaço 

democrático de leitura, é de bom alvitre que todas as vozes sejam consideradas. Afinal, qual 

sociedade pode-se dizer verdadeiramente democrática e livre quando o direito à literatura 

(PETIT, 2009a; 2009b; 2013) é restrito a quem tradicionalmente manteve a voz de comando? 

Nesse desiderato, construímos uma trajetória de pesquisa direcionada para a percepção 

e para a compreensão aguda acerca do estilo de vida e de leitura literários dos jovens que nos 

cercam, no contexto do projeto que empreendemos. Os jovens não só não leem pouco, como 

têm muito a nos ensinar acerca do que leem. Demos voz a eles e descobrimos suas influências 

familiares em suas trajetórias de leitores literários; pudemos, ao longo da convivência, 

compartilhar experiências e informações acerca de diversas leituras; contemplamos as 

produções deles em forma de Autobiografias de Leitores. 

A escolha das obras literárias, lidas em sala de aula, é algo de que, tradicionalmente, 

os alunos não participam. A eles não é dado o direito de negociar quais obras deverão ser 

apreciadas. A partir da perspectiva epistemológica e metodológica que adotamos, o ponto de 

referência é a trajetória de leitura que os alunos já trazem em suas memórias coletivas 

(HALBWACHS, 2006), a partir das experiências reais e interesses reais compartilhados. 

Todos têm uma vivência de leitura literária a revelar e, mesmo que essa referência seja parca 

ou tímida – conforme as exigências da escolarização formal –, ela é mais significativa, do 

ponto de vista identitário, que a leitura realizada para tão somente cumprimento das atividades 

curriculares. 

Foi o intuito de valorização dessas vivências que nos motivou a buscar, nas 

autobiografias dos nossos alunos, o referencial a partir do qual a leitura literária estivesse 

intrinsecamente instituída na vida de cada um, mesmo que não houvesse, para alguns, uma 

associação entre o que, de fato, foi lido e o que, de fato, a escola exige que seja lido. Nesse 

contexto, não foi surpresa para nós percebermos que nossos alunos possuem uma vasta 

trajetória de leitura literária, mesmo os que não revelam essa variedade, passavam a 

compartilhar com os demais, nas ocasiões dos eventos de letramento literário que realizamos. 

E o mais importante: não há menosprezo na relação uns com os outros, justamente porque um 

dos valores perseguidos em nossa pesquisa é a solidariedade e o respeito à ética da 

participação compartilhada. 
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Não ousaríamos afirmar que, no contexto do DLCL, o conhecimento enciclopédico 

seja desmerecido, desconsiderado e negligenciado. Asseveramos, pela envergadura que o 

projeto assumiu, que abrimos espaço, sem demérito à escolarização formal, para as vozes que 

nunca são ouvidas no espaço tradicional da escola. Toda experiência de leitura é única, 

insubstituível e peculiar: um mesmo leitor não lê a mesma obra da mesma forma, quando faz 

a releitura; toda releitura é reconstrução ou reafirmação de um novo leitor que se instaura, por 

isso valorizamos as histórias específicas de leitores específicos. 

Coube-nos, no decorrer do processo, observar se havia de fato um fazer colaborativo 

tão desejado a antigas eras: conseguimos, no/pelo projeto estabelecer um paradigma de 

atuação que nos revelasse em processo de transformação da nossa própria cena pedagógica? 

Conseguimos ter com os alunos uma postura colaborativa significativa a ponto de contribuir 

num continuum para a transformação de vidas? As práticas de letramento literário, reveladas 

no DLCL, prefiguram-se como posturas de vida e não apenas uma proposta de atuação para a 

sala de aula? 

Se a abordagem literária tradicional se encapsula no conhecimento enciclopédico, 

mnemotécnico, como transgredir esse paradigma e construir um paradigma de liberdade de 

escolhas a respeito do que se lê e a respeito de quais discursos metafóricos interessam mais e 

a quem interessam mais? Cremos que essa inquietação faz surgir no projeto o interesse em dar 

voz aos alunos de literatura que comumente não têm voz na escola, já que ora vigora o 

princípio onomástico (das listas impositivas), ora vigora o ensino centrado na periodização, 

ora sobressai o ensino da literatura a serviço do ensino dos gêneros literários, ora prepondera 

a voz do professor e a voz dos especialistas em crítica literária. Nessas abordagens, a ênfase 

não é a identidade leitora dos alunos, como o é nas práticas de letramento literárias do DLCL. 

Do ponto de vista da compreensão de mundo a partir do que enxerga Agar (2005), 

para quem a relação entre local e global não se dá como explicitação da mera lógica entre 

causa e efeito – como se fosse possível ainda sustentar que o local é uma amostra do global – 

as histórias locais são fractais, ou seja, são realidades complexas que não fogem às dimensões 

do todo, porém, não são, como prevê o positivismo clássico, “partes” que comprovam as teses 

abstratas do cientificismo empirista – este tanto mais eficaz, quanto mais as microrrealidades 

sirvam para comprovar as teses e generalizações da ciência hegemônica. 

Nesse diapasão, uma preocupação que sempre nos acompanhou diz respeito a 

investigar até que ponto a abordagem da literatura atrela – e também reforça – uma visão de 

literatura a serviço dos poderes instituídos, ou seja, até que ponto a atuação dos professores de 

literatura é confirmadora da ideologia dominante de que as ações humanas estão a cargo de 
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manter o status quo do modelo de sociedade capitalista industrial cuja tônica é o 

individualismo, a competitividade, os ideias liberalistas do só-não-consegue-crescer-na-vida-

quem-não-quer etc.(COMPAGNON, 2009).  Em outras palavras: se a literatura na escola é 

norteada pela lógica tecnicista, conforme a qual toda atuação humana está relacionada aos fins 

e propósitos últimos de preservação dos valores capitalistas burgueses – em sua essência: 

fragmentalistas –, a literatura deixou de cumprir parte de seu mister primordial, qual seja, sua 

natureza de rede complexa de criação verbal que sugere, em sua intricada forma 

composicional, as complexidades que são inerentes à existência humana. A literatura deixou 

de fazer aquilo que, para Compagnon (2009, p. 51), é fundamental: o ensinamento para uma 

forma de vida de “melhor sentir”, isto é, de aguçar nossos sentidos. 

É de pronto que seja destacado o caráter de estetização da vida (FOUCAULT, 2014; 

MAFFESOLI, 2009), que assume os textos ficcionais, quando imersos no contexto de atuação 

dos colaboradores do DLCL. O texto literário adquire, na nossa pesquisa, um contorno mais 

amplo, cujo resultado abarca outras contemplações que não aquela restrita à análise em 

conformidade com teorias literárias ou à finalidade de estudo da literatura para aprendizagem 

dos gêneros literários, por exemplo. O texto ficcional e a atuação dos colaboradores, no 

DLCL, é uma das facetas do que se pode chamar de estetização da vida. 

Urge ressaltar que não empreendemos uma crítica corrosiva e destrutiva ao modelo 

tradicional de abordagem do literário no intuito de solapar as contribuições formativas que tal 

modelo tem a oferecer. Nossa defesa hiperbólica de um método que traga à tona a valorização 

da voz do sujeito leitor literário perfaz o interesse discursivo de reforço àquilo que a 

Linguística Aplicada – enquanto ciência da construção de novos olhares para a linguagem 

humana – tanto almeja como constructo epistemológico inovador na nova agenda das nossas 

ações de pesquisa (MOITA LOPES, 2013). É do interesse na associação entre identidade de 

leitor e identidade literária (ROUXEL, 2013) que proliferam nossas posturas de pesquisa. 

Nesse sentido, buscamos, no decorrer dessa trajetória singular, alcançar outras 

fronteiras possíveis, que não apenas a sala de aula na sua configuração tradicional: chamamos 

essa iniciativa de desterritorialização (MOITA LOPES, 2006).  

A proposta de abordagem da literatura, assumida por nós, a partir das experiências do 

DLCL, está embasada na leitura literária como prática social, conforme Leffa (1999). De 

acordo com esse autor, a leitura caracteriza-se por sua natureza eminentemente interativa, 

consistindo em um processo complexo, dinâmico e em constante mudança. Tal perspectiva 

revela-se consentânea à proposta de Street (2014) conforme a qual todo letramento é prática 

social. A experiência de pesquisa, oriunda do DLCL, vincula-se à valorização das práticas 
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reais de letramento literário dos colaboradores. “Reais” no sentido de participação ativa e 

efetiva dos colaboradores em predisposição para enfrentamento dos conflitos e em 

contraposição à voz unidirecional do professor. 

Embora com atuação proeminentemente em ambiente escolar (importante ressaltar que 

a escolha das escolas colaboradoras deu-se pelo critério da afeição: todas têm íntima relação 

com as vivências reais de memórias coletivas dos colaboradores que as indicaram), o DLCL 

não se insere num modelo de letramento literário convencional. É mais atrelado a um modelo 

de letramento para o amor – parafraseando Edgar Morin e sua proposta de “aprendizagem do 

amor” (MORIN, 2007, p. 71). Está, pois, muito mais afinado com uma proposta de letramento 

cuja envergadura se revela crítica e desafiadora do status quo escolar do que propensa a 

oferecer respostas objetivas às problemáticas hodiernas ao ensino da literatura no contexto da 

sala de aula. De igual forma, não estão subscritas as inquietações do que fazer em sala de aula 

com o ensino da literatura, mas, em sobremaneira, de realçar a relação entre literatura (texto 

ficcional em sentido amplo) e identidade, como também a relação entre literatura e liberdade 

do leitor. O DLCL é mais uma manifestação de resistência do que uma acomodação ao 

discurso escolar tradicional (para o qual são tão caras as ideias de leitura obrigatória do 

cânone, predominância da voz do professor na escolha do que deva ser lido e imanência do 

texto literário). Não nos acompanha o ideal do didatismo, da disciplinarização da literatura, 

mas o estabelecimento de uma narrativa etnográfica com foco nas experiências do DLCL e 

nas autobiografias de leitores dos colaboradores. Nesse sentido, a ênfase recai na 

particularidade das práticas e eventos de letramento literário do DLCL. Trata-se, pois, de um 

olhar específico para essas práticas específicas, com valorização da cultura, memória e 

identidade dos colaboradores. 

A fim de que a natureza precípua do letramento literário, como prática social, 

prevaleça em nosso horizonte, a perspectiva teórico-metodológica e as concepções de ensino e 

leitura literária que adotamos são justamente as que fortalecem a natureza histórica, 

circunstancial, não natural, não imanente e influenciada pelas relações de poder do texto 

literário. Em outras palavras, o valor do texto literário não é dado per si, mas construído 

historicamente, no defluir da própria história humana em suas vicissitudes, transitoriedades e 

disputa de poder (COMPAGNON, 2009; TODOROV, 2009; ABREU, 2006). 

Não obstante tal fluidez na acepção de literatura que ora pactuamos, é importante 

ressaltar um aspecto mais universalizante da natureza do texto literário, qual seja, aquilo que 

Todorov (2009, p. 93) chama de “literatura em seu sentido amplo”: o objeto da literatura é a 

própria condição humana. Afiliamo-nos a esta concepção na idêntica medida adotada por 
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Todorov (2009) em nos alertar para a possibilidade de a literatura fazer ampla conexão com o 

mundo, ao contrário do que prescreve o formalismo puro, segundo o qual a obra literária, sua 

verdade e força residem nela mesma. Portanto, o que consideramos como universal não são os 

preceitos formalistas da imanência da obra literária, mas o seu aporte de referência ao humano 

em suas lutas, glórias, perdas, dissabores e paixões. 

Essa concepção de literatura como valorização da experiência humana se coaduna com 

o respeito às preferências literárias de grupos específicos, ou seja, tem respaldo para nós tanto 

a leitura de Machado de Assis, quanto a leitura de Paulo Coelho; tanto a leitura de Clarice 

Lispector quanto a leitura da saga Percy Jackson (ABREU, 2006). O que se revela instigante, 

do ponto de vista cultural, é a observância do direito à escolha da linha ficcional conveniente 

a cada grupo ou pessoa (PETIT, 2009a, 2009b, 2013). Em razão disso, o que se torna 

relevante, no contexto da nossa pesquisa, é conviver e compartilhar experiências com leitores 

cujas opções literárias não sejam uma determinação externa ao desejo de cada um. O que é 

imanente é o desejo (FOUCAULT, 2014) pela literatura (ROUXEL, 2013), não o desejo por 

uma dada arquitetura literária cuja compreensão, muitas vezes, está subordinada a voz do 

especialista ou do teórico. 

Por essa linha de raciocínio, acreditamos que não se ensina literatura no sentido de 

repasse da informação literária, mas se ensina por meio do compartilhamento. Compartilhar é 

ensinar. Explicamos melhor:  não se ensina se imaginarmos ensino segundo os moldes 

tradicionais de ensino nos quais se valoriza a disciplinarização, que encapsula o texto literário 

ao viés formalista/estruturalista e ao viés da historização/periodização ou ainda da resposta 

centrada no professor. Ensina-se pela partilha. É no sentido de compartilhamento que o DLCL 

surge e se mantém. Quando as práticas e eventos de letramento literários do DLCL ocorrem, 

observamos com nitidez a preocupação dos colaboradores com o outro. Da escolha dos textos, 

à escolha dos artefatos de leitura, à maneira como se prontificar, o DLCL é uma manifestação 

de responsabilidade e solidariedade literária com o outro (OLIVEIRA, 2004). Daí provém seu 

caráter ético e de alteridade. 

Para reforçar o argumento de que o letramento literário não se ensina, compartilha-se: 

todo ser humano sabe identificar o valor metafórico das palavras. Isso é possível porque não 

escapa a ninguém vivenciar o significado metafórico da própria existência humana. Não há 

ser humano vivente que sobreviva a vinte e quatro horas sem conteúdo ficcional em sua 

experiência. Neste sentido, inclusive, Lahire (2002, p. 13) considera a experiência literária 

como se fosse “nossos sonhos acordados”. Em vez de crermos que há um conteúdo de 

ensinamento transmitido pelo professor, sem o qual a experiência metafórica não se torna 
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suficientemente clara para as pessoas, cremos no fortalecimento (OLIVEIRA, 2004) das 

pessoas a partir de suas memórias de leituras e apreciações literárias. No DLCL, partimos da 

realidade de leitura literária dos colaboradores, no reforço à compreensão de troca de 

experiências, alteridade e compartilhamento de leituras. A participação dos colaboradores no 

projeto está atrelada à adesão voluntária, a uma experiência de vida de letramento literário 

compartilhado e não a um modelo formal de ensino da literatura. 

As nossas concepções ontológicas e críticas não negam o valor do texto literário. No 

entanto, não elegemos como ponto cervical o texto por si mesmo – detentor de qualidades 

formais per si. Nossa defesa vai ao encontro de estabelecer que o sentido do texto se dá pela 

interação entre texto, leitor, contexto e pela construção/negociação de sentidos (LEFFA, 

1999). O valor do texto literário, sua magnanimidade composicional, seus arranjos 

morfo/sintático/ frasais, sua arquitetura e engenhosidade específicas são caracteres 

importantes a serem considerados pelo leitor literário. Não obstante, não são nem o ponto de 

partida nem necessariamente o ponto de chegada quando o foco que temos é a possibilidade 

de o texto fornecer elo, interação, troca, solidariedade, vivência de leitura compartilhada em 

comunidades de leitores. Não deixamos de dar ênfase a engenhosidade composicional do 

texto, não ignoramos essa possibilidade, mas atrelamos essa perspectiva à perspectiva de, em 

princípio, garantir a constituição da comunidade de leitores que formamos. 

Da perspectiva com que atuamos nas práticas de letramentos literárias, no contexto do 

DLCL, a forma do texto literário é algo importante, mas não é o eixo a partir do qual os 

direcionamentos são tomados, posto que, quando o texto passa a ser mais importante que a 

interação, entramos na seara da instrumentalização do ensino – cuja relevância sequer 

negamos. De outra maneira, elegemos, como centralidade na nossa pesquisa, o caráter 

identitário e de alteridade: é o estabelecimento das relações mediadas por leituras literárias, 

com ênfase na escolha dos colaboradores, na valorização da experiência solidária de 

compartilhamento de leituras literárias que nos interessa mais de perto. 

Imbuídos por essa ótica, defendemos que o conhecimento advindo a partir do texto 

literário não é um conhecimento superior, inquestionável; o texto literário não transmite um 

supersaber, um suprasaber; a engenhosidade do texto literário é ressignificada a cada nova 

leitura, a cada novo olhar de leitores múltiplos, plurais, em permanente mutação. Para os 

colaboradores do DLCL, o texto literário é uma experiência de vida, um jeito específico de ser 

e agir, uma experiência estética de vida. Assim como não há uma cultura única, uniformizada 

e não há cultura melhor que a outra, a defesa acerca dos atributos composicionais do texto 

literário não pode partir da voz de uma só pessoa ou de um só grupo. 



23 

 

Atuamos na proposta da descolonialidade das vozes e valorização das vozes da 

periferia, que pouco são ouvidas e consideradas. Nossa pesquisa assume, pois, o dizer da 

ciência que se pretende construtora de uma prática e de uma teoria em favor do outro no 

benemérito de uma ciência com responsabilidade social. Para isso, reposicionamos o espaço 

convencional da sala de aula e fomos em busca dos territórios de pesquisa que nos pusesse em 

contato com a pluralidade de sujeitos ávidos pela voz literária que ecoa em cada um de nós. 

Por essas razões, em vez de um ensino da literatura tradicional, encapsulado em 

currículos fossilizados, uma abordagem centrada nos Projetos de Letramento e referência para 

uma produção do conhecimento sem as cercanias do ensino reduzido à listagem das 

características, autores e obras; sem a centralidade da palavra no professor, detentor do saber 

e encarregado único de apresentar a proposta de abordagem e sem reduzir o ensino às 

taxinomias de gênero textual (leitura literária para aprender as características dos gêneros 

literários).  

Além desses pressupostos, acompanha-nos sempre a preocupação em saber se a 

abordagem tradicional da literatura na escola tem dado conta de construir leitores efetivos; 

tem dado conta de democratizar o acesso aos textos literários; bem como de construir 

comunidades de leitores, cuja marca sejam os princípios do respeito ao universo de cultura 

dos colaboradores, à autonomia, à liberdade, ao desejo e a identidade das pessoas e grupos. 

Com base nessas considerações, nosso objeto de estudo são as práticas de leitura e de 

escrita de textos literários e não literários, considerando o universo de cultura de32 

colaboradores (alunos e ex-alunos) na disciplina Língua Portuguesa e Literatura do IFRN, 

campus Nova Cruz, Macau e São Gonçalo do Amarante, no contexto do projeto de letramento 

“Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” (DLCL). 

Por essa ótica, são as seguintes as nossas questões de pesquisa: 

1. Quais as práticas de leitura e de escrita de textos literários e não literários 

efetivadas por alunos e ex-alunos da disciplina Língua Portuguesa e Literatura do 

IFRN, integrados ao projeto de letramento “Divulgando Leituras, Conquistando 

Leitores” (DLCL)? 

2. Que ações podem ser desenvolvidas, no contexto escolar, para se constituir uma 

comunidade de leitores literários, com foco no universo de cultura dos alunos?  

3. Quais os impactos do projeto de letramento DLCL na formação de alunos leitores 

e produtores de textos literários?  

O objetivo geral que orienta nossa pesquisa: 
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Investigar de que forma as práticas de leitura e escrita desenvolvidas no projeto de 

letramento DLCL podem construir uma comunidade de leitores literários em que se valorize o 

universo de cultura dos alunos, transformando-os em agentes de letramento literários.  

Os objetivos específicos são: 

1. Apontar as práticas de letramento literário realizadas no projeto de letramento 

“Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” (DLCL).  

2. Discutir as ações desenvolvidas no contexto escolar para a constituição de uma 

comunidade de leitores, com foco no universo de cultura dos alunos. 

3. Identificar os impactos do projeto de letramento “Divulgando Leituras, Conquistando 

Leitores” na construção da identidade leitora e escritora de 32 colaboradores (alunos e 

ex-alunos) na disciplina Língua Portuguesa e Literatura do IFRN, campus Nova Cruz, 

Macau e São Gonçalo do Amarante.  

A fundamentação teórico-metodológica que nos acompanha apoia-se nos construtos 

epistêmicos da Linguística Aplicada na guarida de Moita Lopes (2006). A Linguística 

Aplicada fortalece a necessidade de conceber a linguagem como fenômeno social, a sala de 

aula como arena de conflitos e o professor como um pesquisador que se envolve com saberes 

outros não adstritos ao conhecimento técnico da disciplina. Os estudos da linguagem serão 

fronteiriços às epistemes que colaborarão no enfrentamento desta relação, nem sempre 

pacífica, entre os que podem tomar a palavra e os que deverão silenciar para que só alguns 

tenham a palavra. 

Nosso embasamento metodológico fundamenta-se no estudo etnográfico crítico 

(STREET, 2014; THOMAS, 1993; CANÇADO, 1994; MAGALHÃES, 1994; MOITA 

LOPES, 1993; AGAR, 2005) inserido no campo da Linguística Aplicada Crítica (KLEIMAN, 

2013; MOITA LOPES, 2006 e PENNYCOOK, 2006) e adota a abordagem qualitativa 

(BAUER; GASKELL, 2002; FLICK, 2004; BIBBS, 2009), com foco na Pesquisa de 

Fortalecimento (OLIVEIRA, 2004). 

As justificativas e a relevância social do estudo fizeram surgir questões de pesquisa 

atreladas a uma postura metodológica transgressiva (PENNYCOOK, 2006). Para reforçar esse 

raciocínio, convém enfatizar uma nova pauta que se estabeleceu nas preocupações de pesquisa 

em Linguística Aplicada, qual seja, a de apresentar questões de ética, poder e política 

(MOITA LOPES, 2013, p. 17). Em outras palavras: nossas atividades de pesquisa na área dos 

letramentos literários necessitavam desse novo referencial e de paradigmas outros que dessem 

sustentação às inquietações que sempre nos acompanharam. 
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Nossa pesquisa fundamenta-se nos estudos de letramento (KLEIMAN, 1995; 

STREET, 2014), especificamente nos conceitos de Letramentos Múltiplos (OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2008), Projetos de Letramento (KLEIMAN, 2000; OLIVEIRA, 2008; 2010a; 

OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011), Comunidades de Aprendizagem (OLIVEIRA, 

2010b), Letramentos Silenciados (KEY, 1998). Fundamenta-se, também, em teorias 

relacionadas ao texto literário (COMPAGNON, 2009; TODOROV, 2009; DERRIDA, 2014, 

EAGLETON, 2010; ABREU, 2006; LAJOLO, 2001; COELHO, 2000; BOURDIEU, 1996) e 

à atividade de leitura entendida como compartilhamento (PETIT, 2009a; 2009b, 2013), além 

de discutir os conceitos de Memórias Coletivas (HALBWACHS, 2006; BOSI, 2003); Cultura 

(WILLIAMS, 2011A; 2011B; CERTEAU, 2014) e Identidade (BAUMAN, 2005; 2013; 

FOUCALT, 2014; 2015; PETIT, 2009A; 2009B; 2013; HALL, 2011; LAHIRE, 2002). 

Organizamos a dissertação em cinco seções: (I) Considerações iniciais; (II) 

Contextualização da pesquisa; (III) Pressupostos teóricos; (IV) Letramentos silenciados: 

memórias de leitura no projeto “Divulgando leituras, conquistando leitores”; (V) 

Considerações finais. 

Nas considerações iniciais, apresentamos a problemática que motivou a realização da 

pesquisa, o objeto de estudo, sua justificativa e relevância. Apresentamos, também, as 

questões norteadoras da pesquisa e os objetivos que a pesquisa almeja atender. Situamos, 

inclusive, o estudo nos respectivos campos teórico e metodológico. 

O primeiro capítulo está reservado à Contextualização da pesquisa, no qual 

explicamos nossa filiação à Linguística Aplicada e ao paradigma qualitativo de pesquisa, em 

sua vertente Etnográfica-Crítica. São também abordados, nessa seção, o contexto e os 

ambientes de pesquisa, os colaboradores, os procedimentos de geração dos dados, os 

instrumentos e os procedimentos de análise. 

No capítulo intitulado Pressupostos teóricos, subdividido em três seções, 

apresentamos os aportes teóricos em que nos escoramos: os Estudos de Letramento, as 

concepções de literatura e leitura e os conceitos de Cultura, Memória e Identidade. 

O terceiro capítulo destina-se ao detalhamento das categorias que nortearam nossa 

análise e nosso olhar para os dados gerados. Evidenciamos as memórias, especificidades e 

particularidades da trajetória do DLCL, a partir das quais cremos evidenciar o caráter 

identitário, memorialístico e de fortalecimento do projeto. 

Nas Considerações finais, apresentamos a reflexão acerca do alcance ou não das 

questões norteadoras e dos objetivos pretendidos; questionamos a respeito das possíveis 

contribuições deixadas e projetamos o devenir da pesquisa. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, serão explicitados os fundamentos de afiliação da pesquisa à 

Linguística Aplicada, bem como a abordagem metodológica que adotamos, o contexto, 

abordagem, ambientes, colaboradores, os procedimentos e instrumentos de pesquisa, o corpus 

e os procedimentos de análise. 

 

            2.1 INSERÇÃO NO CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

Um dos principais vetores da Linguística Aplicada pode ser resumido naquilo que 

Kleiman (2013, p. 41) chama de “descolonialidade epistemológica”, que basicamente diz 

respeito à “formulação dos problemas com e por grupos sociais às margens dos centros de 

produção de conhecimento nas regiões mais periféricas de nosso continente, numa perspectiva 

desde o interior da periferia, visando outorgar visibilidade a esses grupos”. Exatamente nesse 

sentido, acreditamos que nossas ações de pesquisa dão visibilidade às práticas de letramento 

do DLCL. Contrapomo-nos ao universo científico ortodoxo, cuja visão escura ou turva fecha 

os olhos para as trajetórias singulares.  

Ainda conforme Kleiman (2013) inspiramo-nos na ótica do “suleamento” (em vez de 

“norteamento”) de nossa atividade acadêmica. Nesse desiderato, precisamos “sulear” nossos 

problemas de pesquisa, ou seja, investir tempo, esforço e dedicação a ouvir, acompanhar, 

viver trajetórias de vida com esses grupos para os quais nossa sensibilidade social verte-se. 

Não é outra senão a razão pela qual tão afinadamente está a perspectiva da Linguística 

Aplicada com a perspectiva etnográfica crítica. Se a Linguística Aplicada fornece a 

fundamentação epistemológica, a etnografia crítica apresenta o caminho da interação entre os 
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colaboradores. O enfoque principal, nesse caso, não é fazer pesquisa “sobre” grupos sociais 

desfavorecidos, mas “em favor” deles (OLIVEIRA, 2004). 

Ao buscar suas referências, para essa prática de pesquisa de suleamento, outro 

fundamento trazido por Kleiman (2013. p. 44) é de que nossas pesquisas revelem inserção 

política e diálogo da periferia para a periferia. Neste contexto, a autora critica o que nomeia 

de “barreiras epistêmicas” tradicionais, quais sejam, as que revelam recusa das universidades 

em tratar da “diversidade, mudança e renovação epistemológica”. 

Acreditamos que a práxis desenvolvida pelo projeto DLCL oferece, no esteio da 

Linguística Aplicada, possibilidade para essa epistemologia renovada, afinal, o projeto traz à 

tona o estilo diferente de abordar a literatura. Parafraseando Kleiman (2013), os 

colaboradores, ao levarem a literatura para escolas de seu próprio ambiente de convívio, ao 

escolherem as escolas pelo crivo do afeto e das memórias de vida e letramentos, estão 

proporcionando um intenso e significativo diálogo da periferia com a periferia. Em outras 

palavras, a pesquisa que fazemos, a partir das experiências do DLCL, é pesquisa de 

fortalecimento em que um grupo se engaja em ações de valorização e transformação de vidas 

da, na e em favor da própria comunidade (OLIVEIRA, 2004). 

No DLCL, os colaboradores têm a oportunidade de compartilhar com os pares as 

produções literárias autorais. Nos eventos que promovemos, poetisas integrantes do grupo 

leem suas poesias de autoria própria.  

O DLCL permite que textos e autores, não consagrados, tenham visibilidade. Os 

colaboradores do projeto têm oportunidade de revelar suas criações artístico-literárias de tal 

sorte que consideramos o DLCL um caminho propício à democratização da leitura (PETIT, 

2013; ABREU, 2006) e à apreciação de textos literários, cujos autores teriam escasso trânsito 

no cotidiano tradicional da sala de aula. Fazer circular e veicular tais textos é um exemplo que 

nos atrela ao proposto de Kleiman (2013) de “descolonialidade epistemológica”.  Ou seja, as 

práticas que desenvolvemos, no DLCL, permitem a construção de outros saberes em outros 

contextos de ensino, com ênfase em grupos tradicionalmente marginalizados. 

Além de Kleiman (2013), ancoramo-nos em Pennycook (2006) para compreender a 

Linguística Aplicada e seus desdobramentos. 

Segundo Pennycook (2006, p. 67), a Linguística Aplicada não é propriamente um 

método, mas uma “abordagem mutável” que leva em consideração “a práxis em movimento”; 

não é tampouco um mero “conhecimento interdisciplinar”, mas uma “antidisciplina”, ou seja, 

“um pensar e fazer sempre problematizador”. A Linguística Aplicada considera, pois, a 
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“linguagem em contextos múltiplos e a hibridez da pesquisa reveladora da dinamicidade das 

experiências sociais e da linguagem nelas imbricadas”. 

Para Pennycook (2006), a Linguística Aplicada terá por incumbência a criação do 

novo, posto que não veio para ser mais uma opção de catalogação da práxis – como se esta 

fosse algo estático. O novo, nesse caso, é a possibilidade de olhares outros que vislumbrem 

grupos sociais à deriva da sociedade moderna capitalista. O autor elenca, para exemplificar, 

questões atinentes à realidade de grupos para os quais deva se verter a atenção do pesquisador 

transgressivo, quais sejam: temáticas referentes a “identidades, sexualidade, acesso, ética, 

desigualdade, desejo ou a reprodução da alteridade, que até então não tinham sido 

considerados como de interesse da LA.” (2006, p. 68). 

O comprometimento com a abordagem transgressiva firma o elo com a 

responsabilidade social (OLIVEIRA, 2004) sem a qual não há que se falar em pesquisa nem 

em pesquisador. Imaginar pesquisa, no contexto das infinitas desigualdades sociais, sem 

atrelar o fazer científico à ética é, no dizer de Pennycook (2006), adotar a postura do avestruz: 

diante dos problemas, fingir-nos-emos de desinteressados e neutros e enfiaremos a cabeça na 

areia. 

As preocupações de Pennycook (2006), relativas a um fazer transgressivo, socialmente 

responsável e revelador do desafio político de todos nós, que atuamos nessa área, são a 

diretriz a partir da qual trabalhamos no contexto da pesquisa. Estamos, conseguintemente, 

atrelados ao compromisso de ouvir e propagar as “muitas vozes que reivindicam visões 

alternativas do mundo.” (PENNYCOOK, 2006, p. 70). 

Na esteira desse compromisso e dessa responsabilidade, criamos, no contexto do 

DLCL, uma comunidade colaborativa (OLIVEIRA, 2010b) que planeja, lê, doa
2
 e se 

emociona. As práticas de letramento literárias do DLCL são o oposto das comunidades 

centradas nas identidades de poder, ou seja, os colaboradores do DLCL agem pelo princípio 

da alteridade: significa dizer que agem em enfrentamento aos modelos de convivência em que 

vozes são abafadas e negligenciadas. Por isso, aproximamo-nos da proposta de pesquisador 

transgressivo de Pennycook (2006). 

As preocupações do pesquisador transgressivo hão de revelar a inafastabilidade entre a 

pesquisa e mecanismos de poder. Ou seja, não se pode olvidar que toda e qualquer existência 

humana é manifestação da intricada rede de relações em que os jogos de poder são o vetor 

                                                           
2
Tornou-se uma práxis nos eventos de letramentos que realizamos, os colaboradores doarem, de seu acervo 

próprio, obras literárias para as crianças e jovens das escolas visitadas. Esse gesto demonstra não somente a 

associação entre a leitura literária e a preocupação com o outro como também o espírito de solidariedade que o 

projeto assumiu. 
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constituinte. No dizer de Pennycook (2006), devemos ter “foco incansável nas operações do 

poder”. Qual a razão, então, dessa assunção de perspectiva? Não é outra senão a certeza de 

que pesquisas de fortalecimento e resistência só cumprirão seu mister se alavancarem atitudes 

de transformar vidas e isso só será possível no contexto do enfrentamento aos poderes que 

aniquilam biografias. 

Um exemplo que Pennycook (2006) traz, e também Foucault (2014), é a consideração 

acerca do desejo. Nas sociedades modernas – cuja configuração tem o Estado como 

formatador dos dizeres acerca do que deva ser a vida e a morte –, o desejo das pessoas e dos 

grupos são acachapados, justamente por serem dissonantes com a perspectiva estatal, e serão, 

pois, anulados, desconsiderados, higienizados, catalogados para estudos em laboratórios etc. 

Cumpre reiterar que o DLCL inicia-se pela revelação, evidenciação, ênfase do desejo 

literário como algo espontâneo e vivo, profundamente associado às biografias dos 

participantes. A história do DLCL revela a profusão de desejos de leituras compartilhadas 

profundamente enraizadas nas histórias de vida. A literatura entra na trajetória de cada um 

como compromisso ético de dizer ao outro as metáforas que darão novo sentido à existência 

(PETIT, 2009a; 2009b; 2013).  

Almejamos a derrubada das cercas disciplinares (PENNYCOOK, 2006). Ou seja, a 

literatura deixa de ser uma disciplina escolar e passa a ser o próprio estilo de vida das pessoas 

integrantes do projeto (FOUCAULT, 2014). Literatura em manifestação plena na vida, que 

não se resume ao conhecimento formal/técnico, veiculado pela escola.  

 

2.2 ABORDAGEM ETNOGRÁFICA COLABORATIVA E CRÍTICA 

 

O DLCL é um projeto de letramento literário com envergadura na proposta de formar 

comunidade de aprendizagem. Neste viés, o espírito colaborativo nos acompanha desde a 

concepção inicial. Em Oliveira (2010c) encontramos os fundamentos da importância do 

trabalho com os projetos em comunidades de aprendizagem: 

 

Esses projetos possibilitam o uso social e efetivo da leitura e da escrita 

motivados por ocasiões em que os sujeitos escrevem e leem com vistas a 

demandas e necessidades comunicativas tanto no plano individual quanto no 

comunitário (da escola ou fora dela). Considerados como uma prática de 

letramento (Oliveira, 2008), os projetos integram uma rede de componentes 

que evidenciam sujeitos biográficos, formas alternativas de usar o tempo e o 

espaço, instrumentos materiais e simbólicos e maneiras de agir individual e 

coletivamente (OLIVEIRA, 2010c, p.129, 130). 
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Nossas preocupações epistemológicas e metodológicas vão, pois, nesta direção.  

A nossa pesquisa colaborativa – umbilicalmente identitária – é etnográfica e crítica. 

Por essa razão, o pesquisador é também um colaborador. A ele cabe a sensibilidade solidária 

de atrair para si os demais colaboradores. Nessa perspectiva, não há transmissão de saberes 

com prevalência do movimento originário daquele que detém o saber em direção aos que não 

detêm. Os saberes são compartilhados, conflitados, negociados. Não há um saber unívoco, 

uma consagração de voz uniforme, porque os indivíduos, vislumbrados nessa ótica, fazem 

parte de uma cultura plural (LAHIRE, 2002). São, pois, identidades múltiplas em constante 

transformação. Em razão disto, a pesquisa etnográfica colaborativa (etnografia crítica) não 

ignora as subjetividades, não as subestima, nem as considera uma nódoa da pesquisa. A tão 

almejada objetividade neutra da ciência é posta em xeque quando a pesquisa etnográfica 

crítica põe em evidência experiências de leituras reais de pessoas reais na situacionalidade 

real de conflitos.  

Aceitamos as proposições formuladas por Compagnon (2011, p. 14) em sua adesão ao 

“antimoderno”. Uma das razões é aquela em que “prestamos atenção aos caminhos que não 

foram percorridos pela história. Os vencidos e as vítimas nos tocam, e os antimodernos se 

parecem às vítimas da história”. Outra razão:  

 

Ao contrário da grande narrativa da modernidade, avassaladora e 

conquistadora, a aventura intelectual dos séculos XIX e XX sempre hesitou 

diante do dogma do progresso, resistiu ao nacionalismo, ao cartesianismo, ao 

Iluminismo, ao otimismo histórico – ou ao determinismo e ao positivismo, 

ao materialismo e ao mecanicismo, ao intelectualismo e ao associacionismo 

(2011, p. 15-16). 

 

Compagnon nos auxiliará a traçar os caminhos da nossa pesquisa como movimentos 

antimodernos, segundo os quais “os antimodernos são os modernos em liberdade.” 

(COMPAGNON, 2011, p. 9). Para Compagnon, o movimento antimoderno é de resistência ao 

academicismo, ao conservadorismo e ao tradicionalismo. Ousamos adotar essa guarida. 

A perspectiva etnográfica, lastreada pela abordagem qualitativa, imprime uma visão 

holística acerca das pessoas e dos ambientes de pesquisa. O pesquisador deverá ter percepção 

aguçada para os diversos modos de ser das pessoas e das formas de pertencimento aos grupos. 

Em razão direta disso, não é raro que, para o etnógrafo, questões pertinentes às identidades 

múltiplas – ao que Lahire (2002, p. 11) denomina de “pluralidade das lógicas de ação” –sejam 

consideradas. 
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Podemos acrescentar que cabe ao etnógrafo atribuições muitas vezes rechaçadas pela 

ciência convencional, quais sejam, os aspectos ligados à subjetividade, interação, intuição, 

empatia, haja vista que o pesquisador-etnógrafo não assume seu mister como mero executor 

de um script acadêmico. O lugar de pesquisa do etnógrafo é sobretudo um lugar de existência 

mesmo, de convívio real, de experiências significativas reais com um grupo com o qual se 

constrói laços de fortalecimento. O dizer da ciência deixa de ser protocolar e estatal e passa a 

se referir à agenda das pessoas em suas preocupações éticas e sociais a fim de se valorizar “a 

construção de um conhecimento compartilhado, voltado para o desenvolvimento humano” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 135).  

Nossa pesquisa está, pois, lastreada nos pressupostos qualitativos de envergadura 

etnográfica crítica, cuja orientação assume compromisso ético com o outro e com a 

transformação de vidas. Tal compromisso, no âmbito das experiências do DLCL, revela-se na 

realização de eventos de letramento nos quais os colaboradores leem literatura para outros 

grupos e, para tanto, planejam estratégias, dialogam com as escolhas, manifestam 

inquietações e ponderam acerca do papel social de cada um. 

Nessa sintonia, a percepção das identidades leitoras se torna possível a partir de um 

método de pesquisa apto em ouvir o que o outro tem a dizer e apto em deixar que esse outro 

seja o que ele tenha de ser na trilha de seus desejos e “fome literária”. A responsabilidade 

social com essas “múltiplas vidas” é intrínseca a essa ação de pesquisa com fortalecimento 

ético. 

Essa pesquisa, pela sua configuração etnográfica de vertente crítica, cujo baluarte é 

desassujeitamento dos colaboradores (FOUCAULT, 2014, 2015), poderá fortalecer o debate 

em torno do quão necessário seja, no atual contexto histórico da pós-modernidade, o esforço 

para melhor analisar a relação entre a teoria e os próprios colaboradores. Tal esforço se faz 

necessário justamente porque as histórias de vida e as histórias de pesquisa, nesse caso, não se 

dissociam. O pesquisar-encontrar-seduzir-conquistar os colaboradores e a permanência no 

espírito de todos desta sedução estão imbricados. 

A abordagem etnográfica crítica se justifica pela valorização das experiências de 

vidas locais, pela ênfase nas particularidades do grupo de colaboradores. Quando se leva em 

consideração os pressupostos transgressivos da Linguística Aplicada (PENNYCOOK, 2006), 

a pesquisa etnográfica em muito vai colaborar com a consecução dos objetivos dos que 

pretendem olhar os fenômenos de linguagem inseridos nas malhas de existência de vidas em 

conflito, isto é, pessoas reais em situações reais de uso da linguagem. 
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A etnografia crítica insere-se no rol das preocupações da sociologia da vida 

cotidiana, com ênfase nas memórias coletivas (HALBWACHS, 2006), isto é, no exame das 

situações concretas nas quais está implícito o homem do dia-a-dia, na trama da vida coletiva. 

É a realidade concreta de pessoas concretas que interessa ao etnógrafo crítico. 

Observamos que a referência à etnografia crítica tem seu caráter siamês com as teorias 

dos Projetos de Letramentos (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011) e com a teoria do 

desassujeitamento (FOUCAULT, 2015). Vê-se, pois, que os temas se atravessam e compõem 

caleidoscopicamente o âmago da perspectiva que enxerga no sujeito o locus da autonomia e 

da emancipação em trajetórias de vida que podem, à guisa das experiências reais e 

significativamente vividas, no contexto do projeto DLCL, revelar-se ao mundo. 

Partindo do pressuposto de que a pesquisa etnográfica colaborativa (MAGALHÃES, 

1994) e o enfrentamento às forças de poder andam pari passu, compreendemos que a 

perspectiva do desassujeitamento revigora-se justamente dessa relação, posto que o 

desassujeitar-se possibilita transformação de vidas, mudança social, empoderamento e 

autonomia dos colaboradores. A pesquisa colaborativa está assentada na perspectiva de 

trabalho do pesquisador em favor de sua comunidade de aprendizagem. 

A envergadura que o projeto DLCL foi assumindo exigia a postura etnográfica 

justamente por estabelecer um elo muito forte entre os colaboradores. Trata-se aqui de uma 

vivência literária compartilhada. O pesquisador, nesse caso, é alguém que também colabora; 

colabora em favor de um grupo específico. A práxis colaborativa é norteadora de todos os 

rumos para os quais as atenções e ações estão dirigidas. 

Considerando a leitura literária como possibilidade de evidenciação de sujeitos de 

desejos desassujeitados, capazes de transformar suas vidas e fazer o enfrentamento e a 

resistências aos jogos de poder, a etnografia crítica é a abordagem mais alvissareira. O 

compromisso com a etnografia crítica é o compromisso com as arenas de conflitos e embates 

cotidianos. 

Nessa sintonia, a escolha pela abordagem etnográfica colaborativa e crítica reitera 

algo que a ciência transgressiva conclama para si: a atenção do pesquisador para as 

microrrealidades. É essa percepção do particular, do específico, e do local e suas vicissitudes 

e dimensões de conflito que interessa ao etnógrafo crítico. Até mesmo porque essa é uma das 

formas de fazer contraposição ao positivismo clássico, cujas premissas são a da generalização 

e da demonstração de postulados constituídos a priori.  

A etnografia crítica baliza a assunção do método prático-teórico, isto é, a práxis é a 

diretriz. O pesquisador vive o projeto como colaborador em favor daquela comunidade e os 
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colaboradores são sujeitos críticos desassujeitados que constroem, na trajetória do projeto, 

suas estéticas de si (FOUCAULT, 2014). 

Um projeto de vertente etnográfica crítica, com vistas a valorizar as identidades de 

sujeitos, leitores de literatura, críticos, independentes e autônomos, consubstancia a relevância 

teórica a qual nos filiamos, qual seja, a da Linguística Aplicada e seus pressupostos de dar 

ênfase a realidades sociais sobre as quais os saberes da ciência hegemônica não se preocupou. 

Os grupos sociais plurais, múltiplos, diversos, reveladores de uma heterogeneidade e 

singularidades próprias, passaram despercebidos nas condições em que a ciência moderna 

detinha-se ao seu mister de categorizar e elaborar seus constructos teóricos muitas vezes 

fossilizadores. O cotidiano – e suas complexidades, diversidades, contradições e 

perplexidades – só seria destacado se fosse para confirmar os postulados da ciência 

tradicional. O saber científico, por essa tônica, muito mais serviu à manutenção das injustiças 

e desigualdades do que ao escancaramento dos conflitos humanos. 

Foi uma postura de sensibilidade científica, de ver com outros olhos a singularidade 

dos grupos e das comunidades que gerou tantas guinadas (ou viradas) de perspectivas na 

Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006). Nesse sentido, uma das relevâncias que 

podemos destacar é da valorização de pessoas e grupos que constroem suas histórias como 

contraponto à história hegemônica. Grupos que reagem, revidam e resistem às lógicas do 

poder, quer seja ao poder estatal puro e simples; quer seja ao poder Estado-Escola e seus 

currículos de conotação tecnicista, voltados para o mercado e para o capital (GIROUX, 1997); 

quer seja aos poderes na configuração das relações interpessoais. 

Esse olhar sensível e humano dirigido ao outro e essa perspectiva colaborativa de 

trabalhar em favor dos grupos, de suas identidades e do processo de transformação de suas 

vidas e de aquisição de autonomia e liberdade revela-se primaz em nossa atuação. 

Em razão do que dissemos, a abordagem da literatura, nessa perspectiva ética de 

trabalho colaborativo, assume outro feitio. Podemos dizer que resgatamos o ser genuinamente 

humano do literário, que é o de metaforizar a condição humana. O projeto traz de volta à cena 

o vigor e a vitalidade que anima o desejo literário de sujeitos com identidades respeitadas e 

valorizadas. Ainda nessa linha de raciocínio, o ensino da literatura adquire outra configuração, 

qual seja, a literatura como possibilidade de evidenciação de identidades autênticas, 

autônomas e libertárias. É a assunção de sujeitos de desejo que leem literatura com 

independência e fazem-no ao tempo em que oferecem resistência às imposições da abordagem 

tradicional da literatura na escola.  
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2.3. AMBIENTES DA PESQUISA 

 

Os ambientes de pesquisa compreendem dois tipos de espaço de interação: o ambiente 

presencial e o ambiente à distância. No primeiro, temos os espaços correspondentes às escolas 

onde o projeto realiza as reuniões, planeja e executa os eventos. No segundo, temos o locus 

on-line, via bate-papo em redes sociais, nas ocasiões em que os diálogos são travados para o 

estabelecimento de metas, críticas, ponderações e planejamento das ações e autoavaliação.  

 

2.3.1 Ambiente presencial de pesquisa 

 

A pesquisa desenvolveu-se presencialmente nas escolas e ambientes de lazer, 

divididos nos seguintes grupos:  

a) IFRN, campus Nova Cruz: lugar onde projeto se inicia e ocorreram as reuniões 

iniciais e reuniões até o período de julho de 2014, além de alguns eventos de 

letramento literário, quando ministrávamos a disciplina Língua Portuguesa e 

Literatura para os cursos de Administração, Informática e Química na modalidade 

Técnico Subsequente. 

b)  Escola Estadual Djalma Marinho e Escola Estadual Alberto Maranhão, em Nova 

Cruz; Escola Canto do Papagaio, em Macau: escolas visitadas pelo projeto, onde 

as práticas de letramento do DLCL ocorreram. 

c) IFRN, campus São Gonçalo do Amarante: lugar onde ocorreram as reuniões de 

planejamento no período de julho de 2015 a fevereiro de 2016 e também onde 

ocorreu um dos eventos do DLCL. 

d) Ambientes de confraternização e lazer: ônibus, pontos turísticos de Macau e 

momentos dos lanches nas escolas. 

No grupo “b” encontram-se as escolas colaboradoras escolhidas pelo crivo afetivo 

propriamente dito. Nessas três escolas, o DLCL realizou os eventos de letramento literário no 

período de agosto de 2013 a setembro de 2015. Esses eventos fazem parte do nosso recorte de 

análise. Na figura 1, temos os colaboradores e os alunos da escola Djalma Marinho, em Nova 

Cruz, após a realização de um dos eventos do DLCL. Na figura 2, temos os colaboradores em 

reunião com membros da equipe da Escola Alberto Maranhão.  

 

             Figura 1: Colaboradores do DLCL e alunos da Escola Djalma Marinho 
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               Fonte: acervo da pesquisa 

Os alunos da Escola Djalma Marinho, que estão na foto, participaram dos eventos do 

DLCL nos anos de 2013 e 2014. São adolescentes do 6º ano do Ensino Fundamental. Ocorre 

com muita frequência um elo de amizade e afeto entre os colaboradores do DLCL e os alunos 

das escolas visitadas. Isso sempre nos fortaleceu e nos fez compreender uma dimensão do 

projeto para além das restrições convencionais do ambiente de sala de aula tradicional. 

Na figura 2, percebemos algo bastante presente nas atitudes dos colaboradores: o 

interesse em conhecer mais detalhadamente a escola visitada, a rotina de trabalho, bem como 

o interesse em estabelecer o elo com a equipe pedagógica da escola. A cena revela também 

que as atividades do DLCL não se restringem a tão somente ler a obra literária. Além de ler, 

conhecer, participar das rotinas, interagir e construir laços afetivos significativos. 

 

Figura 2: Diálogo entre colaboradores do DLCL e equipe pedagógica da Escola Alberto 

Maranhão 
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               Fonte: acervo da pesquisa  

As duas cenas, retratadas nas figuras 1 e 2, configuram uma rotina típica dos eventos 

do DLCL: foto de confraternização e registro ao final do evento e diálogo com a equipe para 

conhecer melhor o ambiente subjetivo e objetivo da escola visitada. 

O principal critério de escolha das escolas do grupo “b” foi o afetivo com a íntima 

ligação entre a memória afetiva, o pertencimento (MARTINS, 2014), o amor por aquele 

ambiente e os laços de afeição entre os colaboradores e a respectiva escola. 

As escolas Djalma Marinho e Alberto Maranhão foram escolhidas porque faziam parte 

da biografia de duas colaboradoras Maysa e Simara, respectivamente. Ambas cursaram o 

Ensino Fundamental e Médio nessas escolas. E mais: a memória afetiva delas se deu também 

pelo forte laço de amizade e vínculo com membros da equipe da escola escolhida. A figura 5 

(com a dinâmica do fósforo e a fala de fortalecimento e reconhecimento da contribuição da 

colaboradora) e a figura 8 revelam a amizade, respeito e grau de confiança adquiridos entre 

essas pessoas. 

Na figura 3, temos a colaboradora Maysa no reencontro proporcionado pelo DLCL 

entre ela e a vice-diretora do Djalma Marinho. Como é de praxe na perspectiva etnográfico-

crítica, os laços afetivos são valorizados, posto que a intersubjetividade é ressaltada como 

uma das fontes de compreensão do mundo e das identidades. 

 

             Figura 3: Reencontro da colaboradora Maysa com a vice-diretora do 

Djalma Marinho 
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Fonte: acervo da pesquisa 

 

Os dois campi (Nova Cruz e São Gonçalo do Amarante), que também integram o 

projeto, são as escolas onde a disciplina de Língua Portuguesa e Literatura foi ministrada, 

ocasiões em que conhecemos os colaboradores e estabelecemos o elo e parceria. No IFRN, 

além das reuniões de planejamento, ocorreu um evento de letramento literário em dezembro 

de 2013. Esse evento tem uma simbologia própria, porque marcou o encerramento do 

semestre das atividades do DLCL. Na ocasião, reunimos duas comunidades: os colaboradores 

do DLCL e os parceiros da Escola Djalma Marinho e fizemos uma confraternização de fim de 

ano. Foram realizadas as seguintes atividades: reunião de planejamento e constituição de 

cronograma para 2014; leitura de poesias de autoria da colaboradora Poetaly; leitura da poesia 

O Caso do Vestido, de Carlos Drummond de Andrade; leitura de uma carta escrita por uma 

professora do Djalma Marinho e momento festivo. O significado e simbologia desse evento 

reside no fato de nos reunirmos, em dezembro de 2013, no mesmo ambiente (o IFRN, Nova 

Cruz) onde as atividades do DLCL iniciaram-se, em agosto de 2013. E mais: somaram-se aos 

colaboradores iniciais do projeto os membros da escola Djalma Marinho (primeira escola 

visitada) num clima de solidariedade e afeição literária. Esse cenário reforça o 

estabelecimento do elo entre as duas comunidades e a perspectiva da ética no encontro 

fraterno. 

Na figura 4, temos o momento em que Poetaly, colaboradora do projeto, lê poesias de 

sua própria autoria: 

 

             Figura 4: Colaboradora Poetaly lê poesias de autoria própria, no IFRN, Nova Cruz 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

Dar espaço, vez e voz para que Poetaly pudesse divulgar seus poemas é um dos 

princípios norteadores do projeto. Diversas vezes ela pode inscrever, em nossas memórias 

coletivas (HALBWACHS, 2006), sua aptidão literária, seu olhar poético para o mundo, sua 

assinatura de leitora e escritora (DERRIDA, 2014), seu universo múltiplo de cultura próprio 

(LAHIRE, 2002). Em quase todos os eventos, há um momento de divulgação das poesias de 

Poetaly.  

Ainda em relação a esse mesmo evento, na figura 5 temos o momento em que a pauta 

da reunião fora exposta e negociada com os colaboradores e equipe do Djalma Marinho, 

convidados para a ocasião.  

 

             Figura 5: texto colaborativo – pauta da reunião de dezembro de 2013 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Essa reunião foi bastante significativa porque ocorreram, na sequência: o 

planejamento com a pauta e cronograma de atividades para 2014, o momento literário 

propriamente dito e o momento festivo com o lanche. Na mesa, ao lado do notebook, o bolo 

especialmente encomendado para essa ocasião. 

O ambiente de pesquisa IFRN, campus Nova Cruz, resguarda um significado de 

grande relevo para o projeto, uma vez que lá fora onde tudo começou, onde nos conhecemos, 

onde os caminhos foram trilhados e onde, em dezembro de 2013, os laços afetivos e literários 

foram fortalecidos. 

O evento, ora em análise, revela mais uma peculiaridade: a desterritorialização interna 

com a visita da comunidade da Escola Djalma Marinho. Estamos no locus em que ocorrem as 

aulas da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, mas em ambiente específico diverso, na 

confluência das duas comunidades. Isso nos faz compreender que desterritorializar é uma 

postura de produção do conhecimento e, no caso concreto, não, necessariamente, implicando 

a saída do território de costume. 

Na figura 6, temos o registro das comunidades reunidas nessa ocasião tão especial, que 

selou nossos compromissos solidários. 

 

             Figura 6: Reunião de confraternização e encerramento do semestre de 2013 
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               Fonte: acervo da pesquisa 

 

Somada ao IFRN, Nova Cruz, ressaltamos a importância da Escola Djalma Marinho, 

que, além de ser a primeira escola da comunidade de Nova Cruz a receber os eventos do 

DLCL, é parceira desde de agosto de 2013 até o presente momento, conforme observamos em 

diálogo travado entre nós e a vice-diretora, em bate-papo de rede social.  

O diálogo revela que os laços afetivos e o compromisso solidário com o projeto se 

fortaleceram no decorrer do tempo. Observamos também que a empatia entre nós – 

imprescindível para reafirmação de identidades afetivas – foi consolidada, inclusive na 

revelação de preocupações que não se restringem ao universo acadêmico-científico, posto que 

abraçam o zelo com o destino individual das pessoas envolvidas no processo. O carinho, as 

falas de apoio e incentivo são uma constante entre os integrantes do DLCL. Não obstante a 

distância geográfica, imposta pelas circunstâncias, o ideal do encontro e da amizade jamais se 

desfez (PETIT, 2009a; 2009b; 2013). Nossos caminhos de vida e pesquisa estão implicados 

no sentido dado por Bosi (2003) à comunidade de destino: para onde dirigimos nosso fazer 

científico. 
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A Escola Canto do Papagaio foi escolhida em razão do elo afetivo gerado pela cidade 

de Macau quando trabalhamos no IFRN. Firmamos laços afetivos importantes e significativos 

por lá. A escolha não poderia ser outra: uma vez que as duas escolas de Nova Cruz foram 

escolhidas por nossas alunas-colaboradoras, escolhemos o Canto do Papagaio como referência 

de parte da nossa memória profissional no RN. Além disso, pedimos a uma ex-aluna do IFRN 

de Macau (ex-aluna e atual colaboradora do DLCL, Isabele) que escolhesse uma escola da 

comunidade que tivesse feito parte significativa em sua vida. Daí surgiu a ideia de atuarmos 

no Canto do Papagaio. Isabele fez a escolha na razão direta do elo afetivo com membros da 

equipe e da proximidade geográfica da escola de sua casa, posto que a localização é a do 

mesmo bairro onde Isabele reside há anos.  

Na figura 7, temos Isabele, as crianças da Escola Canto do Papagaio, parte da equipe 

pedagógica da escola e também os membros do DLCL, em evento realizado em novembro de 

2013. A foto foi tirada nos minutos que antecederam a leitura literária. 

Em se tratando da Escola Canto do Papagaio, a desterritorialização se deu geográfica e 

pedagogicamente. Percebemos, nessa experiência, o sentimento de fortaleza do encontro entre 

as comunidades envolvidas e a pluralidade identitária dessas comunidades. Estamos diante de 

uma vivência que coincide com o que Petit (2009a, p. 188) chama de “um encontro que pode 

mudar um destino”. 

              

             Figura 7: Isabele, crianças, equipe pedagógica e outros colaboradores no Canto do Papagaio 

 

Diálogo com a vice-diretora do Djalma Marinho (março de 2016) 

 
Teresa Paula 

Boa tarde! Há quanto tempo, não é mesmo? Não esqueci de você, viu? Estou um pouco 
distante em razão da conclusão da dissertação do mestrado. Gostaria de retomar nossa 

ida para aí no 2º semestre, certo? Grande abraço! Saudades! 
Agora em fevereiro e março tive alguns problemas de saúde. 

Estou tbm me recuperando. 
Vice Diretora do Djalma Marinho  

Boa tarde Teresa! Saudades mas por enquanto conclua seu trabalho com maestria, 
como é própria das tuas ações, e venha no segundo semestre que estaremos 

aguardando com muito carinho. Abraços! 
Teresa Paula 

Maravilha! Obrigada pelo seu carinho de sempre. 
Vice Diretora do Djalma Marinho  

Beijos querida e obrigada por não esquecer da nossa escola. 
nem de mim, rsrs 

Teresa Paula 

Isso mesmo! Bjos! 

 

https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/marleide.alves.16
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/marleide.alves.16
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

A ida do projeto para o IFRN de São Gonçalo do Amarante deu-se em decorrência do 

nosso remanejamento para aquele município, em julho de 2014. Esta transferência merece um 

olhar atento pela seguinte razão: a nossa saída de Nova Cruz, onde o projeto se iniciou, 

poderia resultar no enfraquecimento das ações do DLCL, afinal, o distanciamento sempre 

oferece obstáculos. No entanto, ainda que a distância fosse um complicador, pudemos superar 

tal entrave quando foi feita a comunhão entre a comunidade do projeto de Nova Cruz com a 

comunidade de São Gonçalo do Amarante. Os colaboradores atualmente são de três 

municípios: Nova Cruz, Macau e São Gonçalo do Amarante. 

Na figura 8, temos as colaboradoras em reunião na biblioteca do campus do IFRN na 

cidade de São Gonçalo do Amarante. Esse ambiente de pesquisa possibilitou outra 

territorialização importante, no sentido de que marca a inserção de outra comunidade de 

leitores associando-se à comunidade originária. Embora estivéssemos geograficamente 

afastados do ponto de origem, que é Nova Cruz, não sentimos dificuldade em agregar os 

interesses comuns, uma vez que o grupo de São Gonçalo do Amarante não tardou em ter 

contato e elo com o grupo de Nova Cruz.  

 

 

             Figura 8: colaboradoras em reunião no IFRN, São Gonçalo do Amarante 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Além dos ambientes de escola propriamente ditos, merecem destaque os ambientes de 

confraternização e lazer onde geramos também nossos dados. São três, em especial: o ônibus 

e os locais turísticos de Macau e os momentos de lanche nas escolas. 

Os ambientes de pesquisa e os momentos de aprendizagem adquirem a dimensão 

afetiva, porque os colaboradores não estão ali apenas dividindo o mesmo espaço. Estão, isto 

sim, confraternizando e aprendendo acerca deles mesmos e dos outros.  

No trajeto que fazemos do IFRN para as escolas visitadas, os momentos no ônibus 

merecem destaque porque sempre são ocasiões de muita descontração, brincadeiras, cantorias 

e diálogos informais a partir dos quais os vínculos se estreitam e podemos nos conhecer 

melhor. São sempre oportunidades muito festivas. Em Nova Cruz, tínhamos uma parceria 

atuante com a direção do IFRN que nos oportunizava o transporte e nos facilitava o 

deslocamento para as escolas visitadas. 

Na figura 9, os colaboradores em uma das vezes que nos dirigimos para a Escola 

Djalma Marinho. 
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             Figura 9: No ônibus, sem a camisa do projeto, no trajeto para a Escola Djalma  

Marinho 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

É perceptível a alegria e entusiasmo dos colaboradores no ambiente do ônibus. Essa 

afinidade estendia-se para além do ambiente de pesquisa: os laços de amizade e afeição 

efetivaram-se no decorrer da vida dos colaboradores. As viagens para as escolas visitadas 

eram de conhecimento e autoconhecimento. 

Nos dois eventos que realizamos em Macau, pudemos compartilhar de um 

inesquecível momento de lazer quando passeamos por alguns pontos turísticos de lá. Nessas 

ocasiões, o grupo confraternizava e tirava muitas fotos. Tais experiências compõem o 

universo de memória do projeto que está selado no repertório de vida de todos. As figuras 10 

e 11 retratam esses momentos. 

A figura 10 retrata o momento de confraternização no ambiente de pesquisa, de 

comunhão e de lazer no monumento Moinho dos Ventos, um dos principais pontos de 

visitação da cidade. Na cena, estão os integrantes da comunidade do DLCL, de Nova Cruz. Os 

alunos são do IFRN, Nova Cruz, e do Djalma Marinho. As duas comunidades tiveram a 

oportunidade de desfrutar de ambientes de convívio variados: a escola e os locais visitados em 

Macau. 
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             Figura 10: Colaboradores no monumento Moinho dos Ventos, em Macau 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

A cena turística não é só turismo e lazer. É isso tudo e mais aprendizagem afetiva e 

encontro significativo em prol da leitura literária (PETIT, 2013). A experiência de “aula” 

extraclasse não é um mero deslocamento geográfico. Trata-se da conquista de outros espaços 

solidários; da saída da rotina para construção de novas experiências no cotidiano de 

aprendizagem. 

Os desafios de pesquisa enfrentados, no decorrer do processo, foram exitosamente 

enfrentados, uma vez que os colaboradores se dispuseram a habitar outras paragens; 

dispuseram-se a estender ações de leitura para além das quatro paredes da sala de aula.  

Outro espaço/ambiente do projeto, importante em nossa vivência de pesquisa, são as 

cenas em que desfrutamos dos espaços sociais de confraternização, logo após o encerramento 

dos eventos, nas escolas visitadas, quando nos reuníamos para o lanche coletivo. Esse 

ambiente de pesquisa era mais um em que a oportunidade de entrelaçamento afetivo e 

pedagógico ocorria satisfatoriamente e amorosamente para a consolidação das parcerias entre 

as comunidades envolvidas. 

Na cena da figura 11, podemos contemplar um desses eventos. 
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             Figura 11: Momento do lanche na Escola Alberto Maranhão, em Nova Cruz 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Como vemos, o diretor da Escola Alberto Maranhão une-se aos colaboradores do 

DLCL e, nessas ocasiões, manifesta seu carinho e generosidade para com o grupo. Esse 

ambiente sempre nos fortalecia e revigorava nossa crença nos postulados éticos e solidários da 

pesquisa e do projeto. 

 

2.3.2 Ambiente de pesquisa online  

 

As situações em que os colaboradores estabeleceram diálogo via bate-papo de rede 

social são cruciais para a existência do DLCL. Essa forma de contato e interação adquire mais 

importância em razão de os colaboradores não residirem todos no mesmo município. Por isso, 

esse canal de comunicação, de acesso fácil e rápido para conversas indispensáveis, fixou-se 

como alternativa precípua para o estabelecimento de metas e estratégias, bem como para a 

tomada de decisões. Além disso, nessas interlocuções online, determinados aspectos 

identitários são revelados e confirmados. Some-se a tudo isso a ligação entre as subjetividades 

envolvidas no processo: indivíduos que expressam com desenvoltura suas preferências, 

posturas e perspectivas frente ao projeto e à vida como um todo. 
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Os diálogos online são provas contundentes da constituição comunitária que o grupo 

foi adquirindo no decorrer dos anos.  

A seguir, apresentamos um desses diálogos. Antes, apresentamos os atributos do 

respectivo diálogo online, bem como outros aspectos importantes da referida cena: 

a) Na conversa, a pesquisadora e Thales, um dos colaboradores, acertam detalhes 

acerca da arte da camisa do projeto (a pesquisadora envia para Thales o trecho do 

poema de Poetaly para ser colocado na camisa). 

b) Thales apresenta sugestões de escrita na arte da camisa; tira dúvidas a respeito de 

qual transporte seria disponibilizado para condução dos colaboradores; comunica 

de que forma buscará os patrocínios do projeto. 

c) Conversamos também a respeito de detalhes da escrita do poema no texto.  

d) Thales tira dúvidas a respeito de questões gramaticais do texto; ele é um dos 

colaboradores responsáveis pela concepção e elaboração da arte da camisa. 

e) Percebemos, a partir desse diálogo, que as atividades do DLCL não se restringem 

aos eventos de letramento propriamente ditos, mas a outras atividades de 

planejamento e execução, que são feitas no decorrer do processo. 

f) Contemplemos, também, o contexto de escrita colaborativa, compartilhada, 

negociada e criativa; 

g) Outros, além da professora e Thales, contribuíram para a arte da camisa: Profeta, 

Poetaly, Maysa e os demais, quando a arte da camisa foi negociada em reunião do 

grupo;  

h) O texto arte da camisa é multimodal. 

i) Os laços afetivos e colaborativos entre os participantes são firmados e 

confirmados: o elo de confiança e predisposição para o diálogo e capacidade 

crítica de geração de instrumentais necessários ao andamento do projeto são 

ratificados. 

j) Há o redimensionamento das concepções de espaço/ambiente pedagógico e de 

aprendizagem: o ambiente online é de fundamental importância para a 

configuração do projeto e para a interação dos colaboradores. 
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Diálogo com Thales em bate-papo de rede social (04 de outubro de 2013) 

Planejamento da arte da camisa com poema e outros assuntos 

Teresa Paula 

Thales, como estão as coisas com vc? 

tudo bem? 

falei p Marina fazer o poema 

estou no aguardo 

abraços! 

Thales 

Está tudo bem professora! 

Teresa Paula 

q bom! 

Thales 

Só não comecei fazer a camisa hoje por causa do Poema 

Teresa Paula 

Maysa está enviando o poema agora mesmo 

aqui no face 

Thales 

Deu certo a van pra gente ir pra o Restaurante segunda a 12:00? 

Teresa Paula 

Não 

vamos de ESCOLAR 

Thales 

Ok! 

Teresa Paula 

enviei o poema 

em arquivo 

Thales 
Professora só quero fazer uma pequena sugestão de alteração 

Teresa Paula 
pode dizer 

Thales 
O que é ler? 

Ir além do que está escrito 

entender além do que se ouviu 

ver o mundo todo colorido...E descrever. 

Ler é ver no mundo todo dia 

um novo dia pra viver 

Poetaly (Administração Subsequente 1º período) 

Só queria tirar " (Administração Subsequente 1º período) " 

Teresa Paula 

ok 

pode tirar 

tbm fiquei em dúvida 

Thales 

Quando perguntássemos dizia q é um aluno de nosso projeto 

Poderia ser 

Teresa Paula 

ok 

concordo 

com certeza 

ela é irmã de Maysa 

e vai começar a estudar no if agora nesse próximo período 

PODE TIRAR ,SIM 



49 

 

 

 

 

2.4 COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Os colaboradores da pesquisa são nossos ex-alunos. Conhecemo-nos nas 

circunstâncias em que foram ministradas as aulas da disciplina de Língua Portuguesa e 

Literatura no IFRN dos municípios de Macau, Nova Cruz e São Gonçalo do Amarante. A 

cada um deles solicitamos a escolha de um pseudônimo próprio. São, ao todo, 32 alunos-

colaboradores, assim distribuídos: 

a) Colaboradora de Macau: Isabele. 

b) Colaboradores de Nova Cruz: Garoto do Coração Azul; João Henrique, Plantador 

de Sonhos; Raio; Thales Sousa; Sofia; Simara; Brum, O Desenhista; Ceciliane; 

Flavia; Fernanda Brum; Garoto Coragem; Katherine; Açucena Maria; Poetaly; 

Maysa; O Profeta; Sophia J.; Pureza; Lisa; Olho Verde; Karolaine; Laura Beatriz. 

c) Colaboradores de São Gonçalo do Amarante: Flor; Valentina; Erwin; Scay; Maria 

Rosa; Luz; América; Mariana; Chocolate. 

d) Colaboradores das escolas visitadas (não são foco de análise nesta dissertação). 

Com idades entre 16 e 20 anos, todos têm participação ativa e significativa em 

determinada etapa do projeto. Não obstante alguns se envolvam mais intensamente, todos 

contribuem para a construção do conhecimento e para as reflexões de autoavaliação do 

processo. Todos revelam também predisposição para o voluntariado a que o projeto se propõe, 

Thales 

O nome dele é entre aspas? 

Teresa Paula 

NÃO 

O que é ler? 

Ir além do que está escrito entender além do que se ouviu ver o mundo todo colorido...E 

descrever. Ler é ver no mundo todo dia um novo dia pra viver 

Poetaly 

Seria assim? 

Pode colocar um pouco abaixo do último verso centralizado 

é o nome é esse mesmo 

Thales, vou saindo agora 

qq coisa q precisar é só me avisar 

Thales 

Sim professora os patrocínios estou pedindo de acordo com tamanho da empresa do 

Empresário. 

Teresa Paula 

Ok 
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uma vez que a adesão é espontânea e não há mecanismos de compensação curricular formal 

(atribuição de notas na disciplina, por exemplo) e não há compensação monetária 

(recebimento de bolsa, por exemplo). Em razão disso, acreditamos no envolvimento 

desatrelado a objetivos imediatos. Ousaríamos afirmar que são movidos e motivados por uma 

paixão quixotesca: desejo irreprimível de amar e fazer o bem. 

Os colaboradores Isabele, Ceciliane e todos os colaboradores de São Gonçalo do 

Amarante cursam o Ensino Médio, na modalidade Técnico Integrado e os demais cursavam 

Técnico na modalidade Subsequente oriundos dos cursos de Administração, Química, 

Informática, Recursos Pesqueiros e Edificações. 

Os colaboradores de Nova Cruz são os pioneiros do projeto. Com eles as atividades 

foram iniciadas em agosto de 2013. O nome do projeto “Divulgando Leituras, Conquistando 

Leitores” foi sugestão de Maysa e Sofia, em uma das primeiras reuniões do grupo. A ideia era 

passar no título uma das metas do projeto: levar a literatura para escolas da comunidade 

(inicialmente de Nova Cruz e, na sequência, estendermo-nos aos municípios de Macau e São 

Gonçalo do Amarante). 

A atuação do grupo se dá em subgrupos pelo critério de mais afinidade e proximidade. 

Essa subdivisão é bem vinda porque cada subgrupo atua em salas de aula diferentes nas 

escolas visitadas, de forma que podemos ler para mais crianças e jovens na execução de um 

mesmo evento. Esse estilo de apresentação ocorre sempre quando atuamos nas escolas Djalma 

Marinho e Alberto Maranhão. Na escola Canto do Papagaio, nos eventos ocorridos no IFRN 

Nova Cruz e IFRN São Gonçalo do Amarante, todos participavam juntos em uma única sala 

de aula. 

Na figura 12, temos um dos grupos fazendo a leitura da narrativa O apito mágico
3
 

(anexo 3); na figura 13, concomitantemente, temos outro grupo realizando a leitura do conto 

Fita verde no cabelo
4
 (anexo 4), na data de 16 de maio de 2014, em outra sala de aula, na 

Escola Alberto Maranhão, em Nova Cruz-RN. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
O apito mágico, adaptação de texto: Adriana Bernardino, ed. FTD. 

4
Fita verde no cabelo, Guimarães Rosa, ed. Nova Fronteira. 
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            Figura 12: Leitura do conto O apito mágico, na Escola Alberto Maranhão 

            em Nova Cruz-RN 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

A seleção dos textos lidos nos eventos de letramento sempre é do grupo que atua. A 

escolha de O apito mágico foi feita por Katherine. Conforme ela mesma nos explicou, a 

escolha se deu porque essa obra fez parte de sua infância e marcou suas memórias de leituras. 

 

             Figura 13: Leitura de Fita verde no cabelo, de Guimaraes Rosa. Escola Al- 

             berto Maranhão, Nova Cruz-RN. 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 
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A escolha de Fita verde no cabelo ocorreu em razão da leitura que fora feita 

anteriormente na aula da disciplina Língua Portuguesa e Literatura que ministrávamos à 

época. Um dos colaboradores, e também nosso aluno naquela ocasião, gostou muito do texto 

de Guimarães Rosa e, de pronto, indicou-o para o evento retratado na figura 13. 

Os colaboradores que participaram da leitura de O apito mágico são Maysa, Pureza, 

Thales, Katherine, Olhos Verdes e Simara. Os colaboradores que organizaram o evento com a 

leitura de Fita verde no cabelo foram O Corajoso e Açucena Maria.  

Percebemos, a partir desses eventos, que a escolha dos textos pode ser considerada 

uma escolha em rede (ALMEIDA, 2005). 

Conquanto estejam os colaboradores bastante ligados pela proposta nuclear do projeto, 

o grupo é heterogêneo e múltiplo, posto que o universo de cultura é bastante plural. Por 

exemplo, Karolaine tem um estilo roqueira; Pureza é líder religiosa da igreja evangélica de 

seu bairro; Garoto Coragem, tão logo conseguiu o sonhado emprego, desistiu do curso no 

IFRN; Fernanda Brum também é líder religiosa em sua comunidade e é exímia tocadora de 

violão e bateria na banda de sua igreja; Maysa e Poetaly são irmãs, ambas trabalham na 

padaria do pai. Maysa é poetisa e já fez depoimentos para o DLCL em forma de poesias, 

escreveu um poema inspirada no livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, atualmente faz o 

curso de Magistério em Nova Cruz; Poetaly cursou concomitantemente o IFRN e curso de 

Magistério, é escritora e se orgulha das centenas de poesias que já fez, já atuou em outros 

projetos literários; Sofia é filha de um dos diretores da escola Djalma Marinho e atualmente é 

estudante do curso de Direito; O Profeta é exímio desenhista (é dele a criação do desenho que 

virou a logomarca do nosso projeto); Açucena Maria dividiu as tarefas de estudante com o 

ofício de bolsista no IFRN; Simara, depois que concluiu o Técnico Subsequente em 

Administração, ingressou no curso de Tecnólogo em Química, divide as atividades de 

estudante com os afazeres domésticos de cuidar da casa e da mãe e pai idosos e é leitora voraz 

de sagas e trilogias, um de seus autores favoritos é William P. Yang e as obras literárias de 

grande predileção são as sagas e trilogias; Katherine ingressou recentemente em curso 

superior em Natal-RN, antes disso, foi funcionária no comércio de Nova Cruz. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

A geração dos dados percorre um tempo e espaço específicos. Geramos nossos dados 

no interregno de agosto de 2013 a setembro de 2015, em se tratando da realização dos eventos 

de letramento literário propriamente ditos. Em se tratando dos diálogos travados via bate-papo 
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de rede social, o interregno é um pouco maior compreendendo o período de agosto de 2013 a 

maio de 2016. Essa diferença no cômputo do tempo ocorre porque os eventos têm uma 

fixação cronológica estipulada e realizada; os diálogos, por sua vez, ocorrem de maneira mais 

fluida e não convencional, sem agendamento pré-estabelecido. Por essa razão, volta e meia os 

colaboradores conversam sobre o projeto de forma espontânea a qualquer hora ou momento 

imprevisível. A data limite de geração de dados, via diálogos online, é maio de 2016, na 

ocasião em que conversamos com a vice-diretora do Djalma Marinho a respeito do retorno à 

escola no segundo semestre de 2016. 

A pesquisa qualitativa de vertente etnográfica crítica assumirá uma postura heterodoxa 

na geração dos dados. Tal postura resvala para a complexidade das relações estabelecidas 

entre os colaboradores. Diferentemente da perspectiva positivista, com delimitação quase 

matemática de um dado corpus, compreendemos nossa pesquisa no limiar de um universo de 

cultura amplo, multidimensional, com respeito às vicissitudes e às subjetividades envolvidas – 

na exata medida em que somos pesquisadores de identidades. Nessa nossa ótica, todo 

momento é o momento de gerar os dados, haja vista que as interações sociais e culturais 

ocorrem a toda hora, desde que formamos a comunidade a que pertencemos, 

independentemente do script da pesquisa. Cada instante de interação é instante de pesquisa, 

muito embora nem tudo se reverta ao escopo e ao escrutínio do trabalho escrito da pesquisa.  

Não obstante tal vastidão, e com o fito de não perdermos em objetividade, fixamos 

tempo e espaço próprios com intuito de criar o supra sumo da miríade de pesquisa em que nos 

envolvemos. 

Os dados da pesquisa são o resultado das aulas de Língua Portuguesa e Literatura nos 

três IFRN’s (Macau, Nova Cruz e São Gonçalo); das reuniões de planejamento do DLCL; dos 

eventos e atividade de letramento nas três escolas visitadas (Djalma Marinho, Alberto 

Maranhão, em Nova Cruz; e Canto do Papagaio, em Macau) e nos IFRN’s (Nova Cruz e São 

Gonçalo do Amarante); das cenas nos ônibus (durante o deslocamento para as escolas) e dos 

momentos de lazer e descontração (lanche nas escolas, após a realização dos eventos e pontos 

turísticos de Macau). 

Além da geração de dados ocasionadas pelos eventos e atividades propriamente ditas, 

perfazem valoroso mecanismo de geração de dados os diálogos travados entre os 

colaboradores via bate-papo de rede social, sem os quais tornar-se-ia mais difícil a 

compreensão dos perfis identitários e sem os quais teríamos mais reduzidas as chances de dar 

voz aos colaboradores para que eles pudessem manifestar seus posicionamentos críticos a 

respeito do projeto. 
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Os dados gerados a partir da história e memória coletiva do grupo servirão como 

suporte para contar essa história. Portanto, os dados (materiais lidos e escritos em sala de aula; 

textos literários de autoria dos próprios colaboradores, textos diversos em gêneros diversos 

produzidos no decorrer, as fotos, relatos de histórias de letramento e, sobretudo, a matéria de 

memória) serão revisitados pelo nosso olhar que “recupera” a história do grupo. Trata-se da 

história, que será relembrada e narrada dos eventos e práticas vividos pelo grupo do DLCL. 

Os dados não são mais importantes do que as histórias de vidas que geraram os dados 

(estes meramente técnicos). Por isso, a voz de quem participou (algumas vezes ilustrada nos 

dados técnicos) é quem guia o fluxo contínuo desse método que almeja a emancipação. 

Às reuniões, seguiam-se as visitas às escolas. Foram, então, registrados os momentos, 

com fotos e filmagens. Na sequência de cada visita, fazíamos reuniões para avaliação e 

discussão no grupo acerca de como se dera o evento. Todos tinham liberdade de ponderar 

acerca de suas expectativas e acerca dos aspectos positivos e negativos da execução das 

atividades. 

Os textos produzidos pelos colaboradores, em forma de depoimento acerca do projeto, 

são um dos dados gerados mais importantes do DLCL.  

A escrita desses depoimentos sempre ocorreu de forma espontânea em atendimento ao 

pedido de que eles escrevessem, caso considerassem importante, um relato de impressões 

acerca do projeto e dos eventos que realizamos. A adesão à atividade, significativamente 

atrelada às memórias do grupo, não tem o condão de avaliação formal ou catalogação de 

dados. O objetivo principal é o memorialístico, com ênfase nas experiências de vida. 

Somados aos depoimentos e aos diálogos online, outro procedimento inafastável de 

geração dos dados são os registros fotográficos. Nesse escopo está nosso artefato de pesquisa 

primordial. O registro fotográfico de que dispomos reconstrói o passo a passo de nossos 

eventos: as reuniões, ensaios, eventos, atividades. Nosso acervo fotográfico e as escritas 

colaborativas configuram o acervo de portfólio (VILLAS-BOAS, 2012) da trajetória do 

DLCL. 

Outro procedimento adotado foram as filmagens com a finalidade do resgate 

memorialístico literal, isto é, resgatamos a cena na íntegra para fortalecimento da memória.  

Além do que já afirmamos, acerca do processo de geração dos dados, urge destacar um 

aspecto interessantíssimo a ser destacado: a participação dos alunos como etnógrafos (EGAN-

ROBERT; BLOOME, 1998), ou seja, nossos colaboradores são pesquisadores da cultura na 

qual estão inseridos. Em todas as etapas do projeto, eles atuam ativamente na construção dos 

registros e dados. Filmam, fotografam, registram por escrito suas declarações e impressões 
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dos eventos. A relevantíssima colaboração deles não se dá como mero apoio técnico de 

registro. Eles registram e o tempo inteiro manifestam opiniões críticas e consistentes acerca 

dos acontecimentos. Manifestam também, através das redes sociais, falas de apreço, de 

carinho e também de críticas relativas aos momentos vividos. 

Os pressupostos atinentes às comunidades de aprendizagem (OLIVEIRA, 2010c) 

destacam-se quando se tem alunos etnógrafos. Revelam também que, contrariamente ao 

modelo convencional de ensino, as ações e falas não se concentram única e exclusivamente no 

professor. A construção do conhecimento e valorização das experiências ocorrem 

simultaneamente resgatando um protagonismo importante que se opõe à tradicional 

verticalização “de cima para baixo” da voz do professor “que sabe tudo” e do aluno passivo 

“que acumula conhecimento”.  

A construção desse “eu” (self) etnográfico já se revela de primordial conotação a partir 

dos registros das memórias de letramento de cada um. É a ênfase memorialística através de 

relatos de leituras literárias de épocas de vida diferentes dos colaboradores. O resgate desses 

dados são marcas identitárias, haja vista o espaço que damos no projeto aos letramentos 

familiares e individuais restabelecidos pela memória. 

Portanto, os alunos, a um só tempo colaboradores e etnógrafos, são a evidenciação de 

uma postura crítica que coloca em evidência sujeitos de dizeres fortalecidos e fortalecedores 

em sua própria prática. 

 

2.6 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Numa pesquisa qualitativa de envergadura etnográfica e crítica, a variedade de 

instrumentos é uma marca característica. A miscelânea de estilos e tipos de instrumentos é 

imprescindível em razão do estudo de cultura que se pretende realizar. Por essa lógica, 

elegemos instrumentos que nos propusessem melhor compreensão das relações sociais 

estabelecidas, bem como dos perfis identitários revelados.  

São os seguintes nossos instrumentos: 

a) Documentos não literários: pauta das reuniões; autobiografias de leitores; escritas 

de si (depoimentos autobiográficos); depoimentos em forma de impressões/relatos 

acerca do projeto; diálogos via bate-papo em rede social; página própria do grupo 

em rede social; carta ao reitor; pautas das reuniões; questionários; banner e marca-

página; arte e logomarca da camiseta; folder do projeto. 

b) Documentos literários: poemas de autoria própria dos colaboradores. 
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c) De tecnologia eletroeletrônica ou midiática: fotos, gravação de vídeos, bate-papo 

online. 

d) De observação: resgate memorialístico; autoavaliações orais. 

e) Portfólios. 

Os instrumentos de pesquisa foram escolhidos a partir da própria dinamicidade que o 

projeto foi adquirindo. A memória é um dos mais importantes, tanto no que diz respeito à 

revitalização das histórias de leituras literárias de cada um, tanto no que diz respeito à 

memória como constructo dos eventos que compuseram o projeto.  

Como não poderia deixar de ocorrer, as autobiografias de leitores ou memórias de 

letramento também são um dos instrumentais mais importantes. Como o projeto é identitário, 

o resgate das histórias de vida, com destaque para as leituras literárias, são um viés 

indispensável em nossa pesquisa. 

A fotografia é outro instrumento da pesquisa de grandessíssimo valor no DLCL. As 

fotos não perfazem apenas o registro técnico e cumulativo dos eventos. Os registros 

fotográficos constituem significativos portfólios (VILLAS-BOAS 2012). 

As escritas, em forma de depoimento, perfazem mais um recurso. Não foram raros os 

dados gerados a partir desse instrumental. Merece destaque o fato de que boa parte desses 

dados foram feitos por meio de interação em rede social. A relevância disso para o projeto se 

confirma especialmente em razão da eliminação dos obstáculos gerados pela distância 

geográfica entre os colaboradores. 

Semelhantemente ao instrumental anterior, ocorriam bate-papos nas redes sociais, que 

fluíam na interação e troca de ideias acerca dos eventos. A diferença do bate-papo e da 

declaração feita via bate-papo consiste em ser o primeiro mais informal e prosaico, já o 

segundo tipo é mais formal (o colaborador respondia uma questão de pesquisa pré-

estabelecida e uniformemente enviada a todos). 

Subsidiariamente, usamos filmagens em vídeos de câmeras fotográficas ou câmeras de 

celular e tablets.  

 

2.6.1 Portfólio 

 

O portfólio é um processo de produção de escrita na escola que confere outro status à 

relação professor-aluno. É um instrumento processual de avaliação, de natureza 

eminentemente colaborativa. São valores imanentes ao portfólio a ética, a solidariedade e a 
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justiça a partir do que se valorizará a trajetória do aluno e do professor e será respeitado o 

estilo de vida de cada um em suas especificidades e contexto de interação. 

Villas-Boas (2012, p. 62) concebe o portfólio como ferramenta de avaliação, 

promotora do bem estar solidário em um contexto de ressignificação da sala de aula 

tradicional: 

 

A avaliação por meio do portfólio exige do professor uma postura avaliativa 

diferente da tradicional: ele não ‘ensina’ para que os alunos ‘tirem boas 

notas’ e sejam aprovados. Ele coordena trabalho pedagógico por meio do 

qual os alunos aprendam e se desenvolvam como pessoas. 

 

O acompanhamento das atividades, produzidas no decorrer de um processo de 

aprendizagem, firmado o elo de confiança e respeito mútuos, é característica do portfólio. É 

também característica do portfólio a possibilidade de integração entre diferentes temas e 

componentes curriculares (VILLAS-BOAS, 2012, p. 63). Nesse sentido, contribui para a não 

fragmentação do ensino. Ainda segunda a autora, outras vantagens da adoção do portfólio, 

como método de acompanhamento das atividades escolares, são a) o portfólio dá chance ao 

aluno de ser o autor de sua aprendizagem; b) o portfólio imprime uma dinâmica diferente ao 

trabalho escolar; c) muda a cultura escola da aprovação versus reprovação; d) o alunos passa a 

interagir de forma significativa, atuante e situada em seu próprio processo de aprendizagem; 

e) a aprendizagem é compartilhada; f) o aluno torna-se “dono” do seu trabalho; g) 

predominam o trabalho e a avaliação colaborativa; o senso de corresponsabilidade, 

criatividade e livre expressão (VILLAS-BOAS,2012, p. 67-71). 

Além de todos esses aspectos supracitados, Villas-Boas (2012) nos apresenta a 

dimensão emancipatória do portfólio, isso porque o portfólio possibilita a integração e 

compreensão sistêmica entre teoria e prática e capacita professores e alunos para o exercício 

da autonomia (VILLAS-BOAS, 2012, p. 116). 

Nosso interesse por essa engrenagem, no DLCL, se dá em razão direta do trabalho 

colaborativo, crítico, de fortalecimento e de leitura e escritas situadas no contexto das 

biografias dos colaboradores. Abrimos mão de uma prática convencional, em que avaliar 

significa o enquadramento nas notas do boletim, para enveredarmos pela avaliação no 

percurso das práticas de letramento literário. 

O portfólio é, a um só tempo, um instrumento, um procedimento, uma filosofia de 

trabalho, um método, uma política pedagógica, uma estratégia inovadora na interação 

professor-aluno e na relação de todos com as produções acadêmico-escolares. 
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2.7 OS DADOS DA PESQUISA: CORPUS 

 

Nosso olhar de pesquisa organiza-se no seguinte corpus: Autobiografias de leitores; 

Escritas de si; Depoimentos; Diálogos e página de rede social; Pautas de reunião; 

Questionários; Carta ao reitor; Poemas de autoria dos próprios colaboradores; Fotos; Vídeos; 

Autoavaliações orais; Banner; Marca-página; Camiseta do projeto; Folder do projeto; 

Portfólio. 

O corpus foi constituído a partir, principalmente, da rememoração das experiências 

vividas com a colaboração da revisitação aos portfólios construídos ao longo da história do 

projeto (setembro de 2013 a maio de 2016), além dos registros escritos produzidos pelos 

colaboradores.  

 

2.8 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Os dados, que constituíram o corpus, foram analisados à luz das práticas empreendidas 

no decorrer da trajetória do DLCL e à luz dos pressupostos teóricos que subsidiam a 

compreensão dos fatos. Os dados são o resultado de uma experiência real para a qual a 

percepção da etnografia crítica verteu o olhar. Nesse caso, não é a teoria que seleciona a 

prática, mas a prática que ocasiona a teoria. Temos, pois, uma prática produtora da pesquisa 

sem o embalsamento das generalizações constituídas a priori. Os procedimentos de análise 

vislumbram os colaboradores como pertencentes a um universo de cultura. O pesquisador 

observa as estéticas de ser identitárias do grupo e dos indivíduos em suas particularidades 

(FOUCAULT, 2014; MAFFESOLI, 2009). Muito mais que um mero procedimento, fazer 

ciência nessas condições é uma tomada de lugar e tomada de espaço, “é a experiência 

produtora do texto”, é a chance de dar voz ao homem ordinário, o homem comum e trivial que 

a ortodoxia positivista não considerou (CERTEAU, 2014, p. 61). 

O olhar detalhista e meticuloso do pesquisador trará à tona os dados gerados e 

fortalecerá as observações pelo crivo dos critérios de análises escolhidos. Tais critérios 

oferecem pontos de interseção com a postura metodológica da pesquisa colaborativa, de 

fortalecimento e crítica e com a postura epistemológica da Linguística Aplicada na vertente 

transgressiva (OLIVEIRA, 2004; PENNYCOOK, 2006). A ênfase recairá, como não poderia 

ser diferente, nos pressupostos que direcionam a prática identitária e a teoria relacionadas ao 

projeto DLCL. 
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Adotamos, como postura, as seguintes preocupações epistêmico-metodológicas: 

a) Quais implicações referentes à comunidade de leitores, aos leitores propriamente 

ditos, à leitura como prática identitária, à desterritorialização dos ambientes de 

pesquisa, à invisibilidade de leitores e suas práticas, à leitura, empoderamento e 

jogo de forças, envolvidos no processo, às histórias e artefatos de leitura e à 

teatralização das ações nos eventos de letramento? Nesse sentido, ao corpus será 

lançado o olhar perscrutador do cientista interessado em ver essa realidade outra 

que foi construída a partir do DLCL. A partir da análise dos dados, os constructos 

teóricos e práticos puderam ser revitalizados e realçados. 

b) Constituímos nosso objeto de estudo, qual seja, as práticas de leitura e produção de 

textos literários e não literários, considerando o universo de cultura de 32 

colaboradores (alunos e ex-alunos) na disciplina Língua Portuguesa e Literatura do 

IFRN, campus Nova Cruz, Macau e São Gonçalo do Amarante, no contexto do 

projeto de letramento “Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” (DLCL), com 

o desejo de construir uma trajetória diferente no que se refere ao contato com a 

literatura. 

c) Ao vislumbrar nosso corpus, procuramos analisar até que ponto as práticas de 

leitura e produção de textos literários e não literários, efetivadas por alunos e ex-

alunos da disciplina Língua Portuguesa e Literatura do IFRN, integrados ao projeto 

de letramento “Divulgando Leituras, Conquistando Leitores” (DLCL), apresentam 

a contraface da abordagem tradicional. Preocupa-nos observar se pudemos 

construir outra forma de interação entre os jovens e a leitura literária; se pudemos 

construir outro nexo mais afetivo e identitário entre escola e texto literário. 

d) Dada a natureza eminentemente colaborativa de nossa pesquisa, perquirimos se as 

ações desenvolvidas, no contexto escolar, constituiriam uma comunidade de 

leitores e se essa comunidade de leitores revela peculiaridades identitárias com 

ênfase no universo de cultura dos alunos. 

e) Nesse cotejo, analisamos quais os impactos do projeto de letramento DLCL na 

formação de alunos leitores e produtores de textos literários. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

  

3.1 LETRAMENTOS 

 

Em Kleiman (1995), encontramos o conceito de Letramento, bem como o contexto 

histórico atinente aos questionamentos acerca dos processos de exclusão/marginalização de 

grupos relativamente à não participação nos processos de aquisição/acesso à escrita. A autora 

nos conduz à reflexão e à crítica referente à não universalização dos efeitos do letramento. Ou 

seja: tais efeitos estão, na verdade, correlacionados às práticas sociais e culturais dos diversos 

grupos que usam a escrita. (KLEIMAN, 1995, p. 16). 

Essa autora ainda nos alerta para o redimensionamento, via de regra aferido, quando se 

compreende o letramento como adstrito à dicotomia alfabetizado versus não alfabetizado. De 

acordo com a proposta de Kleiman, temos de considerar as condições efetivas do uso da 

escrita, cujos objetivos mudam à medida que as condições também mudam. 

Para a autora, uma das grandes problemáticas, advindas da concepção tradicional do 

letramento, diz respeito ao papel da escola – a mais importante agência de letramento – de não 

assumir o letramento como prática social. A opção da escola se deu pela adesão a “apenas um 

tipo de prática de letramento, qual seja, a alfabetização”, ou seja, restringiu o letramento ao 

processo de aquisição de códigos (alfabeto, numérico); concentrou esforços na competência 

individual e superestimou a ênfase no sucesso e na promoção curricular/escolar (KLEIMAN, 

1995, p. 20). Nesse contexto, ficaram à deriva e às escuras outras agências (família, igreja, 

rua, trabalho etc.), cujas orientações de letramento são bem diferentes. 

A tomada de posição efetuada pela escola e a consequente escolha na centralidade do 

letramento, como habilidade de decifração de códigos, fez surgir um cenário problemático, 

uma vez que um processo intenso de exclusão social se ergueu na esteira do prestígio e 

exclusividade de uma dada agência em detrimento das demais. Outro fator dissonante – além 

da desconsideração da dimensão social do letramento – aponta para o desdém da dimensão 

interpessoal dos processos de escrita. 
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Das considerações de Kleiman acerca do letramento, partiremos, consecutivamente, ao 

suporte teórico que nos oferece Oliveira (2008) acerca dos Letramentos Múltiplos. 

A fim de estabelecer diretrizes para os Estudos de Letramento, a autora situa os 

Projetos de Letramento como práticas sociais e a aprendizagem como uma rede complexa de 

relações. A perspectiva almejada é a de fazer brotar visíveis movimentos de mudança a fim de 

lograr a ressignificação das práticas de leitura e escrita na escola e fora dela. Nessa direção, a 

autora nos sensibiliza rumo a novas políticas de letramento que reverberem  

 

os processos dialógicos do ensino-aprendizagem, elejam a autonomia e 

criticidade como centros de interesse, desterritorializem os espaços da 

aprendizagem, deem voz e oportunidade aos alunos de agirem e narrarem 

suas experiências, relacionem o saber escolar aos saberes sociais, atribuam 

sentido ao conhecimento em construção e atendam às necessidades 

comunicativas dos alunos (OLIVEIRA, 2008, p. 95). 

 

Percebermos os Estudos de Letramento, na seara das práticas sociais, possibilita-nos a 

compreensão dos fenômenos da linguagem atravessados por outros elementos, quais sejam, 

“disposições, crenças, ideologias, emoções, sentimentos, interesses, conhecimentos, 

experiências, contextos, memórias” (OLIVEIRA, 2008, p. 97). Esse discernimento é 

paradigma constitutivo das ações do professor/pesquisador que atua nessa área e valorização à 

busca do conhecimento e do autoconhecimento como processo intersubjetivo e dialogal. Na 

confluência entre os Letramentos Múltiplos e os dispositivos didáticos utilizados na pesquisa 

estão o movimento de abertura para o novo, graças a à mobilização de ações e recursos 

instituídos pelos sujeitos. Nessa sintonia, a perspectiva que adotamos dos Estudos de 

Letramento hão de considerar os Letramento Múltiplos como uma episteme 

organizadora/propulsora de nossa prática, sem a qual careceríamos de referência própria e 

singular. 

Os Letramentos Múltiplos constituem o fenômeno/ação/processo de intermediação 

entre os sujeitos e suas práticas discursivas. Quando lemos e escrevemos, não estamos apenas 

executando uma tarefa técnica. A complexidade e a pluralidade que emergem e constituem as 

práticas de letramento abarcam participantes, ambientes, artefatos e atividades num contexto 

abrangente de atuação social. Por isso, o termo encontra-se no plural: Letramentos! Nas 

práticas de letramento, não apenas os elementos perceptíveis são definidores, mas também os 

invisíveis, por exemplo: “sentimentos, conhecimentos, propósitos, relações de poder, valores 

e ideologias” (OLIVEIRA, 2008, p. 103). 
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Os Letramentos Múltiplos, genuinamente interdisciplinares e multidimensionais, 

constituem verdadeiros mundos de letramentos a partir dos quais os aspectos cognitivos, 

sociopolíticos, culturais e linguísticos imbricam-se. A razão de os letramentos serem situados 

e localizados em tempo e espaços sociais específicos reside na engrenagem em que se 

constituem, compreendidos em a) processos de aquisição; b) formas particulares de 

engajamento; c) rotinas; d) ritos; e) espaços e normas específicas de produção e de 

interpretação textuais; f) gêneros; g) discursos; h) instituições; i) disposições; j) imagens e k) 

processos de regulação específicos, entre outros.  

Fundamentada na separação entre pessoas letradas e não letradas, a sociedade 

industrial de consumo (BAUMAN, 2013) tratou de operacionalizar uma segregação radical 

entre os que têm acesso aos bens de leitura e os que não têm – o Estado-Escola burguês 

passou a ser o templo dessas distorções e injustiças. Em oposição a essa erspectiva, o 

movimento reivindicatório dos Letramentos Sociais entusiasma-se com a valorização das 

experiências de vida, a partir dos contextos de uso das linguagens dos grupos específicos. 

É isso que revela a passagem de Street:  

 

longe de serem analfabetos passivos e atrasados, agradecidos pela 

iluminação trazida pelo letramento ocidental, os povos locais têm seus 

próprios letramentos, suas próprias habilidades e convenções de linguagem e 

suas próprias maneiras de apreender os novos letramentos fornecidos pelas 

agências, pelos missionários e pelos governos locais (STREET, 2014, p. 37). 

 

 

Observemos, todavia, que as forças hegemônicas, detentoras do poder de transmissão 

do conhecimento, não se interessam pelos “povos locais”. Os letramentos convencionais da 

escola estão a serviço da uniformização do conhecimento e do controle das técnicas de leitura: 

para responder uma prova de questões múltiplas; para aumentar as estatísticas e rankings a 

serviço do marketing governamental; para classificar pessoas por índice numérico de nota no 

boletim etc.  

Em contraposição a esse movimento, os Letramentos Críticos (STREET, 2014) ousam 

e arriscam-se a ser um movimento contraideológico (BOSI, 2010) de valorização das 

experiências concretas de vida, não somente para evidenciá-las, mas para resgatar identidades, 

para desasssujeitar (FOUCAULT, 2015) e promover os letramentos estéticos de si. 

De acordo com Street (2014), os letramentos convencionais operacionalizam uma 

divisão entre os capazes e não capazes; entre os aptos e não aptos; e o que é pior: restringe os 

fenômenos de letramentos, complexos em sua própria essência, a mera aquisição de 
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alfabetização. Como se não bastasse, essa grande divisão ocasionará a violência da 

segregação: seremos bons e úteis à sociedade, se formos letrados nos termos convencionais. 

Nesse sentido, Street (2014, p. 38) enfatiza: “parece óbvio, então, que é preciso tornar 

letrados os ‘iletrados’, a fim de lhes dar todas essas características e ‘libertá-los’ da opressão e 

da ‘ignorância’ associada à sua falta de habilidades letradas”. 

A tragédia das tragédias; a hipocrisia das hipocrisias: o progresso e a industrialização 

são instituintes das desigualdades sociais (BAUMAN, 1998); são a metáfora do deus perverso 

que cria o Estado-Escola que segregaciona e, por sarcasmo e ironia, aponta um único culpado: 

o indivíduo que não teve chance de se tornar letrado! Então, ao adentrar os muros da escola, 

esse mesmo indivíduo miraculosamente conquistará espaço e reconhecimento social! 

A vertente de Letramento Crítico, com o auxílio da abordagem etnográfica crítica, 

descortinará essas falácias, uma vez que, em perspectiva de colaboração com os sujeitos, 

apresentará trajetórias de vidas em contextos de letramentos múltiplos que arrastarão ao limbo 

essa perspectiva hegemônica, ideologicamente divulgada, de que pessoa letrada é a pessoa 

que alcançou patamares letrados oferecidos pelos meios oficiais de ensino. Não é à toa que os 

Letramentos Críticos valorizam as biografias. Não é à toa que assumimos, como postura 

teórico-prática, as engrenagens da memória (HALBWACHS, 2006) como artefato de 

valorização dos letramentos que são múltiplos e complexos (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008). 

Os princípios basilares que nos orientam, com ênfase nos Letramentos, estão nos 

Projetos de Letramento (KLEIMAN, 2000; OLIVEIRA, 2010a; OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2011). São eles: o aluno é um sujeito de conhecimento; o aluno não é um 

receptáculo do conhecimento; o aluno é um ser de cultura; a aprendizagem é situada; o ensino 

é orientado para resolução de problemas; as atividades são consideradas em rede; ocorre a 

desterritorialização dos lugares de aprendizagem; o tempo é uma categoria construída cultural 

e historicamente; as tarefas são distribuídas; a escola e o trabalho nela desenvolvido estão 

inseridos num sistema de redes de comunicação; o professor é mediador. 

Em outras palavras: a ênfase em Letramentos há de estabelecer o protagonismo dos 

participantes do processo, seus desejos e experiências vitais no contato com os textos e com a 

constituição das comunidades de leitores envolvidas. 

 

3.1.1Letramento Literário 

 

Adotamos a perspectiva de Letramento Literário em estreita relação com os 

Letramentos Múltiplos, conforme Oliveira e Kleiman (2008). Um dos postulados básicos 
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dessa teoria é o dimensionamento das ações pedagógicas como práticas sociais. Nesse 

sentido, cumpre ao pesquisador, orquestrado por essa ótica, incorporar suas práticas como 

ações na e para a vida. Por essa razão, a sala de aula não pode mais funcionar como um 

espaço desarticulado do universo social circundante. Às abordagens relacionadas ao domínio 

da literatura serão aplicados os mesmos princípios.  

Nossa prática de pesquisa revelou, nesse sentido, que as pessoas não querem que seu 

“capital cultural” seja desconsiderado. Olvidar o desejo que muitos têm de serem leitores 

(com os conflitos performativos que isso possa ocasionar) e amoldar-se às categorizações 

impostas pela escola (muitas vezes promotoras de exclusão social) são mecanismos de 

anulação das identidades leitoras. Se, no contexto da escola tradicional, os alunos leem 

literatura porque são obrigados a ler ou leem para cumprir o que determina o professor, é 

disso que provém o equívoco epistêmico.  

Ancoramo-nos em Kay (1998) e na sua teoria dos letramentos silenciados para 

fundamentar nossas considerações acerca da importância das práticas de letramento literárias 

no contexto do DLCL. Para essa autora, os discursos pertinentes à realidade de “vida real” das 

pessoas são silenciados em prol da persistência e valorização dos discursos consagrados na 

escola. A escola age de forma arrogante e desqualifica as práticas de letramento literárias ou 

não literárias que os sujeitos realizam no cotidiano. O valor das pessoas é relativizado para 

dar entrada ao capital de letramento escolar e hegemônico. Ao adentrar os muros da escola, a 

pessoa perde o status que tem na comunidade e passa a ser vista como alguém sem status 

algum, posto que não domina os letramentos instituídos. 

No contexto da escola tradicional, silenciar as pessoas é importante, porque evita que 

certos temas apareçam (por exemplo, que o drama de vida das pessoas e grupos seja posto em 

cena). Dessa forma, as identidades são pulverizadas e desconsideradas. Submetidas a 

comparações que desqualificam toda uma trajetória/memória de vida, muitos desistem da 

escola e isolam-se socialmente. O desligamento/silenciamento é um movimento perverso de 

ruptura radical entre o fluxo da vida e a trajetória escolar. Toda uma história é silenciada!  

 Kay (1998) é contra a defesa não crítica de aquisição de mobilidade social via 

letramento escolar/hegemônico. Para ela, professores que assumem tão cegamente o discurso 

de “crescimento” na vida pelos letramentos oficiais terminam por promover o silenciamento 

daqueles que mais se beneficiariam, caso a perspectiva adotada fosse a da conexão entre os 

letramentos. Nesse diapasão, há estreita relação entre eliminação das identidades e 

silenciamento. Outras consequências advêm desse entorno de exclusão: nem todos conseguem 

redefinirem-se e superar o silenciamento e muitos têm seus sonhos, escolhas e memórias 
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abafados em razão da influência que sofrem das “vozes julgadoras”. A ação pedagógica, nesse 

formato, em vez de revelar-se propensa à valorização da vida, em seu sentido pleno, perpetua 

a distância e a estratificação social (KAY, 1998, p. 15). Silenciar é o mesmo que tirar o direito 

de contribuir para o mundo e para o futuro; e a arrogância linguística cria abismos infinitos. 

Mais especificamente em relação ao letramento literário, a autora nos revela o fosso 

criado entre as memórias/trajetórias de vida e o percurso escolar. Considerados ineptos para a 

leitura de Shakespeare na sala de aula, muitos alunos trazem experiências riquíssimas como 

exímios leitores da bíblia, na comunidade onde atuam, ou revelam-se eficientíssimos em sua 

trajetória de escrita de poemas de autoria própria. Não estão aptos a compreender a 

influência/importância de Shakespeare (ou outro clássico), mas atuam vivamente na igreja, no 

bairro e no cotidiano, na participação e elaboração de práticas de letramento literárias tão 

importantes quanto a leitura dos cânones. 

A ação e a prática tradicionais manifestam a falha do processo educativo: em vez de 

respeito ao universo de cultura dos alunos e, consequentemente, a compreensão das 

identidades envolvidas no processo, a escola opta por um escalonamento valorativo no qual 

não estão inseridas as experiências reais, de vidas reais. Não apenas silencia: ao silenciar, 

julga peremptoriamente as pessoas e desconsidera-lhes o valor próprio das experiências do 

cotidiano. Não somente diz que o capital cultural trazido de casa, da igreja, do bairro não 

serve, como impõe outro capital como se fosse verdade universal. 

Para enfrentar e resistir ao silenciamento, Kay (1998) propõe que sejamos etnógrafos 

de nossa própria experiência. Para ela, essa postura destacaria o encorajamento e valorização 

da participação ativa dos que usam o letramento em suas vidas diárias. Em Kay, os 

letramentos evidenciados são uma manifestação da honestidade e da vontade de crescer que 

todos temos, quando precisamos atuar no mundo de maneira significativa e cidadã, através da 

linguagem.  

O pesquisador, imbuído dessas prerrogativas, fortalecerá sua prática pedagógica como 

práticas discursivas, genuinamente atuantes, críticas, situadas, engajadas, éticas e de 

libertação. O ensino da literatura, afiliado às concepções teórico-práticas dos letramentos 

múltiplos, assumirá opção política da complexidade (MORIN, 2007) das relações sociais e 

interpessoais e alocará para a sala de aula as diversas experiências de leitura literárias 

realizadas pelos alunos. Esta postura vai de encontro: a) à postura da escola conteudística que, 

em geral, silencia os alunos e suas práticas sociais relevantes; b) ao modelo de letramento 

literário centrado no professor e no texto e análise textual tão somente c) ao discurso 
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consagrador da literatura boa e complexa dominada pelo professor versus a literatura fraca, 

simplista e ruim que o aluno faz (literatura menor). 

A opção pela leitura literária é constitutiva de identidade e faz parte do processo de 

transformação de vidas e de aquisição da autonomia e emancipação dos sujeitos (FREIRE, 

2011). Um dos principais objetivos do pesquisador é ter atenção aos mundos de letramentos 

literários (ou não) que preexistem à sala de aula. Essa atenção, por si só, já é constitutiva de 

movimento para a transformação de vidas, haja vista que a escola tradicional é surda, cega e 

muda para o rebuliço insaciável dos jovens que leem – e leem em profusão! – obras literárias. 

Em regra, há os arautos que perpetuam a ideia de que os jovens não leem. Reivindicaremos, a 

propósito do projeto DLCL, ideia contrária: os jovens não só leem como revelam incrível 

capacidade de formarem comunidades de leitores profícuas, atraentes e dinâmicas.  

Na figura 14, temos uma das colaboradoras do DLCL em evento na Escola Alberto 

Maranhão, divulgando uma das obras significativas em sua vida. Trata-se do livro Eclipse, um 

dos volumes da saga de Stephenie Meyer. Na ocasião, antes da leitura literária propriamente 

dita, a colaboradora revela para a turma as leituras literárias que tanto a comovem e atraem 

sua atenção. Tivemos diálogos, no decorrer do processo, em rede social, que tematizaram 

essas preferências literárias dos colaboradores. Simara é uma das colaboradoras que mais 

gosta das sagas e trilogias atuais. Na figura, enquanto Simara comenta a obra Eclipse, os 

demais colaboradores se preparam para o momento literário subsequente. 

 

             Figura 14: Colaboradora divulga um dos seus livros preferidos 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Por essa lógica, a função do professor-pesquisador de literatura não é o de ser o porta 

voz da boa nova dos cânones – como se somente o cânone formasse o interesse pela 

literatura! É importante e necessário que as histórias e memórias de letramento literário dos 

alunos sejam respeitadas. O professor de literatura não pode fugir desse compromisso de dar 

voz às vozes literárias de seus alunos. É seu mister ético inolvidável. 

Da interação que estabelecemos com os colaboradores do DLCL, percebemos neles o 

vasto repertório de leituras literárias, cujas escolhas não estão circunscritas às listagens 

impostas pela escola e não estão pré-estabelecidas pelas preferências do professor. Muito pelo 

contrário, em muitas ocasiões, são os alunos-colaboradores que influenciam as leituras da 

professora-pesquisadora. A professora também influencia, mas, ao contrário do modelo de 

letramento literário centrado no professor, não é a única voz consagrada. No DLCL, todas as 

vozes são importantes e constituidoras de repertório próprio. Via de regra, os colaboradores 

leem literatura pela paixão e entusiasmo pela matéria metafórica e não, necessariamente, para 

atingir um fim utilitário e pragmático/programático. 

É o que podemos observar, a partir de uma conversa de bate-papo online, em que a 

mesma colaboradora (da figura 14), respondendo a uma indagação acerca de outra obra 

literária de sua predileção, escreveu o depoimento, apresentado a seguir: 

 

 

Prometi que eu iria lhe contar como é a história do livro O Guardião de 

Nicholas Sparks, aqui estou. 

Primeiramente vou lhe dizer como é a narração da história. Inicialmente quem 

começa a descrever os acontecimentos é o próprio autor do livro, mas é claro 

que em alguns trechos aparecem os personagens, cada um descreve o fato que 

lhe acontece. E isso é muito bom, eu acho, por isso que não me cansei de lê O 

Guardião até as últimas páginas. 

Posso definir esse romance em uma só palavra, EMOCIONANTE. Essa foi a 

mesma palavra que falei à Maysa quando ela me perguntou o que eu havia 

achado, não tive outra coisa a dizer a não ser isso. 

Na minha humilde opinião, acho que Nicholas Sparks é um ótimo escritor, não 

tem como não se apaixonar pelas histórias contadas por ele através de seus 

livros. 

As características que encontrei logo de cara quando comecei a fazer a leitura é 

que é um romance, onde existem amizades, perdas, compaixão, suspense, 

emoções, perseguição, investigação, e por último um gosto de que valeu apena 

ter lido toda essa história. 

Então posso lhe dizer que leia O Guardião, tenho certeza que vc vai amar. Isso é 

uma ORDEM. 😄 Boa noite, querida. 
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Não é à toa que ela usa a palavra emocionante em caixa alta. O livro é fonte de 

comoção: “não tem como não se apaixonar”, diz. Muito interessante perceber que a literatura 

é uma das formas que ela tem de compreender a natureza humana: “amizades, perdas, 

compaixão, suspense, emoções”. 

A ênfase nas memórias de letramento literário dos colaboradores tem por fundamento 

as orientações postas por Street (2014) no que diz respeito à investigação etnográfica das 

práticas letradas locais – aquelas que existem fora do processo de escolarização formal. Desde 

os primeiros contatos com os colaboradores, preocupamo-nos em identificar as experiências 

de vida relativas às leituras ficcionais, aos ambientes e contextos dessas leituras. Dessa forma, 

descobrimos que a leitura literária e a produção de textos literários eram uma constante desde 

sempre na vida dos colaboradores.  

Consideramos a contribuição dos Letramentos Literários em Cosson (2011) uma das 

mais importantes atualmente no Brasil. O autor merece deferência pelo pioneirismo em fazer 

a crítica contundente ao ensino da literatura mecanicista, centrado na periodização 

descontextualizada. Suas propostas são eloquentes no que tange à didatização contemporânea 

inovadora das aulas de literatura; sua abordagem, através das sequências didáticas, em muito 

contribui para a construção de um novo locus de conhecimento literário. 

Sem tirarmos o brilho da contribuição teórico-prática de Cosson (2011), nossa 

proposta, em relação ao renomado autor, apresenta um diferencial: a não centralidade na voz 

do professor como a voz direcionadora das práticas de letramento literário. No DLCL, o 

professor é um dos colaboradores. Enquanto tal, constrói com a comunidade e em favor dela a 

trajetória do projeto. Essa descentralização, característica umbilical de atuação, nem sempre é 

ponto de convergência, uma vez que, para alguns colaboradores, a necessidade do perfil do 

professor que comanda as regras do jogo seja a mais requisitada. Não obstante, assumimos o 

risco ontológico (e epistemológico) dessa opção devido ao desejo de quebrar o paradigma do 

conhecimento necessariamente atrelado à voz do professor. Outro diferencial reside na nossa 

opção aos Projetos de Letramento como dispositivo didático e não nas sequências didáticas. 

Em Oliveira (2010b), temos uma outra formulação acerca do papel do professor, que 

se pretenda em contraposição ao ensino tradicional. Trata-se de uma concepção  

 

holística e processual, sempre inacabada; enfatiza a construção coletiva do 

conhecimento, valorizando interações significativas não só entre alunos e 

professores, mas também entre diferentes agentes de aprendizagens, situados 

dentro e fora da escola (OLIVEIRA, 2010b, p.6-47). 
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O professor-colaborador, por esses prismas, não tem respostas precisas e imediatas, 

mas mantém-se em postura de negociação a fim de dialogar no contexto dos conflitos.  

São, na mesma esteira, bem-vindas as contribuições de Rouxel, Langlade e Rezende 

(2013) pela inovação metodológica do respeito às subjetividades atreladas à leitura literária. 

São primorosas as considerações acerca das questões identitárias, bem como nos interessa 

muito de perto a importância que esses autores dão às autobiografias de leitores. Atraímo-nos 

em demasia à crítica que eles fazem ao dizer do especialista como a voz que deva ser 

prestigiada no ensino da literatura: 

 

O tradicional ensino baseado no estudo do cânone (...) paulatinamente foi se 

transformando ao longo das décadas em uma lista de características de 

escolas literárias que prescindem da leitura do texto –, a ‘leitura literária’ 

questiona a pretensa objetividade das leituras que privilegiam 

exclusivamente a palavra do especialista, reproduzida na maior parte das 

vezes de modo descontextualizado e fragmentado nos manuais didáticos 

(ROUXEL; LANGLADE; REZENDE, 2013, p.13). 

 

 

Não nos afastaremos, todavia, da vanguarda de Cosson (2011) nem de Rouxel, 

Langlade e Rezende (2013), e seus prestigiosos contributos, ainda que percebamos, nesses 

autores, um discurso de valorização à centralidade da voz do professor.  

Os Letramentos Literários, no contexto do DLCL, postam-se como fenômenos da 

cultura; não são a chave que faz adentrar no incrível mundo da erudição. São, doutra forma, 

corolários para uma opção estética de vida; são a vida em movimento estético; são a 

possibilidade de vincular o sujeito a uma existência toda ela estética (FOUCAULT, 2014; 

MAFFESOLI, 2009), porque afeita a um repertório vasto e complexo de dizeres 

metaforizados.  

Em outras palavras: histórias de vida e histórias de comunidade de leitores, cujo 

cotidiano não se compraz sem a presença da literatura, são histórias e memórias que 

exemplificam a vida como manifestação estética. Melhor ainda: como não nos resumimos a 

nós mesmos, circunspectos numa existência isolada, seres incorrigivelmente sociais que 

somos, a literatura nos lambuza de metáforas outras de vidas que nos atraem, que nos levam 

ao paradoxo do outro, que é igual e diferente a cada um de nós. 

É por isso que todo esforço da escola tradicional em uniformizar o que de literatura 

deva ser lido, é precipuamente um movimento autoritário e descaracterizador das identidades 
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e subjetividades humanas. Além de autoritário, esse movimento confirma injustiças sociais 

porque cataloga indivíduos: de um lado, os privilegiados que têm gosto literário refinado, 

conforme a obediência ao cânone; de outro, os de gosto duvidoso que leem essa literatura 

pobre, sem escalonamento algum na estirpe da fala dos críticos literários especializados. 

Isso posto, a opção pelo letramento literário há de ser o caminho de resgate da 

autonomia tanto do professor – autêntico em seu mister de dar atenção às demandas dos 

alunos –, quanto dos alunos, ávidos pela chance de revelar o universo literário que os seduz e 

sobre o qual seus desejos de leitura literária são direcionados. 

A partir do exposto, a opção pelo letramento literário colaborativo e crítico se coaduna 

com um fazer pedagógico que ponha em cena o professor e aluno autônomos e autênticos, que 

relativizam os dogmas tradicionais do ensino da literatura focado na periodização; na listagem 

de obras; na centralidade da voz do professor; no discurso da literatura boa e complexa que o 

professor tem que ensinar versus a literatura ruim e simplista do aluno etc. 

Nesse diapasão, o DLCL se deixa atrair pela vertente eminente e arriscadamente 

identitária, cujo enfoque principal é dar atenção ao que de fato os alunos leem. Esse 

movimento é um movimento de ética e virtude porque respeita as memórias coletivas de 

letramento literário e revela o desejo de constituir a estética de si nas situações em que não 

admitimos ser governados da maneira como querem os discursos tradicionais da escola, os 

discursos tradicionais do poder (FOUCAULT, 2014, 2015). 

 

 

 

3.1.2 Projetos de Letramento 

 

Em nossa pesquisa, os projetos de letramento constituíram o dispositivo didático 

central para a organização do trabalho com a literatura em sala de aula. 

Em Oliveira, Tinoco e Santos (2011), temos os princípios basilares configuradores do 

Projetos de Letramentos. 

As autoras apresentam-nos como função maior do processo educativo o engajamento 

cívico e a vontade de crescer em comunhão. Qual a relevância teria um trabalho com essa 

envergadura? Os fundamentos estão na possibilidade de empreender um trabalho em parceria, 

atuando a partir de um propósito comunitário, por meio de ações cooperativas, a fim de 

constituir comunidades de aprendizagem. Em tempos de globalização e de crise mundial e 

local, é necessário construirmos novas redes de conhecimento e também é imprescindível 
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contribuir para a constituição de um fazer pedagógico horizontalizado, ou seja, que não 

perpetue o modelo tradicional de ensino centrado na transmissão do conhecimento.  

A atuação em parceria é um dos princípios dos Projetos de Letramentos. Nessa 

perspectiva, os alunos são também etnógrafos de sua própria prática, na busca pelo 

conhecimento. Este, por sua vez, não se compraz na audição passiva dos “ensinamentos” 

repassados pelo professor. O conhecimento, pela ótica dos Projetos de Letramento, é um dos 

arcabouços da busca identitária de afirmação no mundo; condição sine qua non para uma 

trajetória de respeito cívico e embate democrático, sem os quais a vida humana perece. O 

conhecimento, retirado do locus tradicional de averiguação de conteúdos, adquire o sentido 

ético de transformação do cotidiano e de constituição da cidadania pelas vias da consciência 

individual e coletiva – pressupostos tão caros e necessários para que a existência no mundo 

não seja mera execução de atividades mecânicas e de subsistência biológica imediata. 

Os Projetos de Letramento, enquanto propositura de aprendizagem horizontal, 

contemplam novos arranjos e novas interações sociais; e estabelecem também novas redes de 

conhecimento e uma função maior ao processo educativo, qual seja, aprender e ensinar com o 

outro. Quem almeja trabalhar por esse prisma buscará ampliar os espaços de aprendizagem – 

desterritorialização: ir além dos muros da escola e abraçar a proposta de articular o saber local 

ao global (OLIVEIRA, TINOCO E SANTOS, 2011, p. 37). 

Ainda conforme as autoras supracitadas, os Projetos de Letramento pressupõem a) 

voltar a atenção para os sujeitos que agem no contexto de ensino-aprendizagem de língua 

materna; b) pensar sobre o lugar que esses sujeitos ocupam no processo de ensino-

aprendizagem; c) voltar a atenção também para as atividades que realizam e os pontos 

importantes salientados a partir dessas práticas e d) pressupõem também dessacralizar a 

superimportância e absolutização que os conteúdos curriculares adquiriram no decorrer das 

práticas convencionais na escola (OLIVEIRA, TINOCO E SANTOS, 2011, p. 41-42). 

Por essa ótica, o professor deixa de ser o transmissor do conhecimento/conteúdos e 

passa a ser gestor das ações coletivas e orientador dos alunos. Estes, por seu turno, assumirão 

o atributo cívico, ético e cidadão de serem etnógrafos de sua própria trajetória escolar/de 

pesquisa. O perfil/performance identitária de alunos como etnógrafos resultará na 

reconfiguração e reposicionamento de jovens no contexto escolar e fora dele e, 



72 

 

consequentemente, na transformação de suas vidas a partir do uso da linguagem e da assunção 

da cidadania e do direito cívico de usar a palavra para modificar a si e ao mundo.
5
 

No contexto dos Projetos de Letramento, os sujeitos são situados historicamente e 

buscam uma educação culturalmente sensível e consideram que toda atividade cognitiva é, a 

um só tempo, intersubjetiva e discursiva. 

As autoras, ora em referência, apresentam-nos os postulados a partir dos quais 

concebem a linha mestra dos Projetos de Letramento: o aluno é um sujeito de conhecimento; 

o aluno não é um recipiente; o aluno é um ser de cultura; a aprendizagem é situada; o ensino 

deve ser orientado para a resolução de problemas; a aprendizagem pressupões rede de 

atividades; a aprendizagem deve ser desterritorializada; o tempo escolar deve ser 

problematizado; as tarefas deverão ser distribuídas; a aprendizagem dever inserida num 

sistema de redes de comunicação; o professor colabora na aprendizagem, é mediador de 

instrumentos (OLIVEIRA, TINOCO E SANTOS, 2011, p. 45-59). 

A assunção desses postulados exige que o trabalho com a linguagem exerça variadas 

funções, quais sejam: a) compreensão da importância da linguagem como forma de abertura 

ao outro (o aluno, a instituição e a comunidade); b) inafastabilidade do pressuposto de que é 

via linguagem que se garante a formação do cidadão, sua autonomia, responsabilidade e 

direitos à liberdade e igualdade e c) linguagem como meio de interferência na realidade social 

(e não como mera forma de expressão): direito político complexo subjetivo à voz e 

participação no mundo com criatividade, criticidade, pulsão e vivacidade. 

A proposta de atuação assentada nos Projetos de Letramento visa à valorização dos 

letramentos locais e sua rica variedade de práticas de letramento, de sorte que seja dada 

visibilidade a comunidades historicamente marginalizadas. Trata-se de uma agenda 

desafiadora, ressurgida a partir do enfoque do multiculturalismo, que possibilita enxergar os 

sujeitos em suas múltiplas faces identitárias. Ao pesquisador/professor, incumbe a percepção 

crítica dos aspectos acachapantes da tradição de imposição de letramentos exógenos (trata-se 

de uma tradição escolar pouco afeita à percepção de como a linguagem é incorporada no 

cotidiano dos sujeitos e grupos). Em contraposição à voz unívoca, oriunda das práticas de 

letramento convencionais/dominantes, é necessário que o professor/pesquisador vislumbre 

outro enquadre, qual seja, o do diálogo multicultural a partir de pesquisas críticas e de 

pedagogias culturalmente sensíveis (OLIVEIRA, 2010a).  

                                                           
5
Transformação de si e do mundo não significa “consertar o mundo”, mas um movimento rítmico de pulsão de 

vida para a crítica de determinados status quo descaracterizador de identidades autênticas e críticas, que não se 

perfazem em aceitar/compreender passivamente os significados da existência. 
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Considerando, então, essa rede de variáveis, é, justamente, em Oliveira (2010a) que 

encontramos os componentes dos Projetos de Letramento. Para a autora, os Projetos são uma 

prática de letramento, cuja ênfase é a abordagem voltada para a resolução de problemas e para 

a percepção da natureza intrinsecamente social desse processo. É necessário, conforme a 

autora nos adverte, que haja um interesse real na vida dos alunos na consecução dessas 

práticas. As ações coletivas, ocorridas no contexto dos Projetos, visam atender a necessidades 

sociais e demandas comunicativas específicas de um determinado grupo. O esforço coletivo 

engendrará os eventos de letramento e a sala de aula (ou a desterritorialização dela) 

funcionará como uma comunidade de aprendizagem.  

Nessa abordagem, os Projetos de Letramento são práticas de letramento socialmente 

situadas com vistas à formação de uma comunidade de aprendizagem a partir do ensino com 

gêneros. Nessa envergadura, a relação entre os sujeitos é de natureza colaborativa e a 

aprendizagem é situada e horizontal, em conformidade a um currículo dinâmico e à resolução 

de problemas em favor de uma trajetória cívica de emancipação e transformação de vidas dos 

sujeitos (OLIVEIRA, 2010a, p. 341). 

As práticas e os eventos de letramento literário, ocorridos no âmbito do projeto DLCL, 

apresentam os atributos de Projetos de Letramento como os concebem Kleiman (2000); 

Oliveira (2008; 2010a;); Oliveira, Tinoco e Santos (2011) e pelas seguintes evidências: 

a) A leitura literária como se afigura no DLCL é reveladora de um 

“interesse real na vida dos alunos” (OLIVEIRA, 2010a, p. 340), ou seja, não se 

trata de um conhecimento formal veiculado por uma disciplina formal do currículo 

escolar.
6
 A leitura literária que os colaboradores apresentam são significativas 

porque são material de memória de quem a propõe. É a valorização do universo de 

cultura memorialístico dos jovens que integram o projeto. A obra lida nas escolas 

visitadas são importantes na exata medida de ter feito parte da história de vida dos 

colaboradores. 

b) A pluralidade das vozes que sugerem a leitura literária que deva ser lida 

é outro atributo presente no DLCL. Todos têm o direito a dizer qual obra literária 

deva ser apreciada. Nesse sentido, o projeto revela algumas implicações: i) não é a 

voz do professor a mais importante: todos têm direito a voz; ii) a valorização da 

leitura literária dos colaboradores desmascara a ideia de que ao professor cabe um 

                                                           
6
No contexto da disciplina Língua Portuguesa e Literatura do IFRN, lugar onde o projeto se iniciou, nem sequer 

há a previsão da Literatura como disciplina nos cursos da modalidade Subsequente. No DLCL, a maior parte dos 

colaboradores são oriundos das turmas desta modalidade. 



74 

 

conhecimento refinado de um conteúdo complexo da literatura, uma vez que o seu 

repertório é melhor do que o do aluno: o repertório dos alunos é tão importante 

quanto o do professor. Cai por terra a dicotomia literatura boa versus literatura 

ruim, respectivamente a do cânone do professor e a dos alunos. Por essa razão, 

compreendemos o DLCL como uma comunidade de aprendizagem “em que todos 

ensinam e todos aprendem, conciliando interesses, conhecimentos e sentimentos” 

(OLIVEIRA, 2010a). 

c) A concepção de conhecimento transdisciplinar que os Projetos de 

Letramento proporcionam de uma ação humana no e para o mundo; a concepção 

de desencapsulamento do currículo, do currículo como realidade dinâmica, uma 

nova forma de interação entre professor e aluno de tal forma a criar outros tempos 

e espaços pedagógicos; a busca desenfreada pelo diálogo e pela autorreflexão são 

também outros vetores que nos aproximam dos Projetos de Letramento. 

d) Quando o DLCL concebe e executa seus eventos de letramento, a 

ênfase é a da alteridade, é sempre a preocupação com o outro, isto é, move-nos o 

desejo de ler porque é prazeroso e honroso ler para o outro. Dizemos, nesse 

sentido, que o projeto revela a perspectiva ética de compromisso com os destinos 

de vidas humanas envolvidas:  

 

trata-se de uma ação política e ética na medida em que se fundamenta numa 

concepção educativa recontextualizada que tem como eixo a construção da 

autonomia do cidadão, com base no desenvolvimento da consciência e da 

responsabilidade social (OLIVEIRA, 2008, p. 115). 

  

Além dos atributos elencados anteriormente, somaremos outras prerrogativas 

consideradas importantes por Oliveira, Tinoco e Santos (2011). Uma delas é a crítica à 

fragmentação do ensino, nesses termos:  

 

a dificuldade inicial de ‘fazer diferente’ em sala de aula está em 

questionarmos a tradicional cultura escolar, deixando um tanto de lado a 

fragmentação dos saberes, a rígida disciplinarização e lançando-nos a um 

modo diferente de ensinar e aprender; eis o grande desafio para todos nós, 

professores, alunos, demais profissionais e componentes da comunidade 

escolar do entorno (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011 p. 16-17). 

 

 

As práticas do DLCL, em nosso entendimento, perfazem esse modo diferente de 

ensinar e aprender, uma vez que nos dispusemos a ouvir e demarcar vozes outras que não 
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somente as já consagradas na sala de aula tradicional. Por essa ótica, cremos também que 

enfrentamos a rígida disciplinarização e colocamos o conhecimento literário como fluente nas 

trajetórias de vida pertencentes ao projeto – a literatura não é uma disciplina, mas uma 

estética de vida, um estilo de ser e atuar no mundo (MAFFESOLI, 2009). Nessa concepção 

não secularizada da literatura, elegemos como primordial a liberdade ao direito à literatura e 

ao direito à metáfora (CÂNDIDO, 2011; PETIT, 2009a; 2009b; 2013). Além do que,  

 

na escola tradicional não há lugar para a fala e o diálogo, preocupada que 

está com a reprodução do conhecimento e o estabelecimento da disciplina, 

via o silenciamento da voz do aluno. Não é também o lugar para aprender 

para a/na vida” (OLIVEIRA, 2008, p. 95). 

 

 

Nessa conjuntura, uma das principais consequências da fragmentação do ensino é 

desassociação do fazer pedagógico com o mundo fora da escola. Eis porque se pode dizer que 

a escola cria um mundo paralelo artificial e pouco concatenado com os interesses e desejos de 

pessoas reais em situação de vida real. A escola tornou-se muito mais arauto de objetivos 

postiços – verbi gracia: o ensino abre mão de ser ferramenta para a emancipação e assume 

acriticamente a vertente de um ensino reprodutor que não leva em consideração a formação 

no sentido holístico, complexo e plural (MORIN, 2007; COELHO, 2000). 

Não é difícil constatar que essa compartimentalização – porque conformada aos 

objetivos da sociedade tecnicista, industrial, consumista e segregacionista (BAUMAN, 1998) 

– aniquila as identidades plurais e produz conhecimento em escala de esforço repetitivo e 

recompensa meritória. No afã de construir um espaço de ensino que dê vazão a subjetividade, 

é importante retirar a falha que a ciência e a escola, oriundas do contexto industrial burguês, 

deram – quando não raro extirparam – aos elementos subjetivos da constituição das 

identidades. Quanto mais impessoal, objetiva, inquisitória, mnemotecnicista, onomástica 

forem a ciência e a escola, tanto melhor, conforme o que apregoa o racionalismo moderno. 

Em contraposição a essa formatação hegemônica, Oliveira, Tinoco e Santos (2011) 

nos alertam para a necessidade dos Projetos de Letramento a partir dos quais pode-se chegar a 

uma aproximação do tempo e do espaço e das práticas sociais da vida real. Eis a consequência 

desse movimento: um novo olhar da comunidade escolar e do entorno. 

A postura, ora em comento, vislumbra a vida em sua dimensão complexa, plural e 

dinâmica. Assim como o desejo não se instrumentaliza, nem tem hora de relógio marcado 

para ocorrer, as necessidade humanas de ler e escrever estão circunscritas ao caleidoscópio 

vital da ânsia para chegar ao outro no e pelo texto. 
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Nesse sentido, é vibrante a reflexão de Bosi (2003), ao traçar a diretriz para uma 

“inteligência voltada para o bem”, uma “percepção nova”: 

 

É bom ver uma criança acompanhar dia a dia o crescimento de uma planta 

em suas pequenas e contínuas mutações; ou o crescimento de um 

animalzinho. Não para ter noções de Botânica ou Zoologia, mas para sair de 

si mesmo, alegrar-se com uma vida que não é a sua. Observando, assim, a 

criança consegue transcender o ego e procura escutar e ver sinais da natureza 

e do outro (BOSI, 2003, p. 210). 

 

 

E, na sequência, reforçando o seu conceito de atenção: “A atenção traz consigo uma 

‘liberdade para o objeto’, como se ela cortasse as peias que nos prende a nós mesmos. É um 

sair de si, que pela sua qualidade de doação se assemelha à prece.” (BOSI, 2003, p. 210). 

Desse entorno de ideias, apostamos na opção pelos Projetos de Letramento – em sua 

vertente de ação, que considera a relação dos humanos com textos uma relação de interação 

dinâmica, profundamente associada às memórias de vida – como o viés indispensável para 

que o trato com a literatura seja ressignificado. Essa ressignificação será corroborada pela 

valorização que damos às memórias coletivas dos leitores integrantes do projeto DLCL. 

 

3.1.3 Letramento e Comunidade de Leitores 

 

A perspectiva do trabalho colaborativo em comunidade de aprendizagem nos foi 

alicerçada em Oliveira (2010c) em consonância com a proposta dos Projetos de Letramento 

(OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011). As reflexões direcionam-nos para a compreensão 

do conceito de cultura a fim de que possamos atrelar as políticas pedagógicas ao locus social 

onde estão imersos os colaboradores. A contraface de uma cultura “como um fenômeno 

monolítico, traduzido mediante formas de pensar e agir compartilhadas universalmente” é a 

de uma cultura “plural e situada” (OLIVEIRA, 2010c, p. 126). Por esse prima, ao etnógrafo 

crítico, que converta as ações de seu trabalho para a dinâmica dos Projetos de Letramentos, 

será inarredável a dimensão dos fenômenos de cultura como realidades sociais complexas, 

atravessadas por histórias de vida e biografias complexas. Isso pressupõe a assunção de 

identidades outras, diferentes das previstas no contexto da sala de aula tradicional. Pressupõe 

um outro jeito de lidar com a literatura e com o processo de ensino/aprendizagem: em vez de 

o aluno catalogado nas notas do boletim escolar, o aluno sujeito de desejos literários 

significativos em suas memórias de leitura; em vez de um professor detentor de um saber de 



77 

 

expertise literária, um professor que adquire repertório diferenciado porque também se deixa 

seduzir pela leitura sugerida pelos alunos.  

O sentido que se dá, no contexto do DLCL, a comunidades de leitores é o sentido ético 

de trabalho colaborativo. A própria história inicial do projeto, quando um grupo se reúne, 

interessado em levar para escolas públicas de Nova Cruz-RN a leitura literária, já revela o teor 

de compromisso com o outro; já revela ação social para esperança na transformação de vidas. 

Nesse sentido, assumimos integralmente os valores apresentados por Oliveira, Tinoco 

e Santos (2011, p. 93-95), que norteiam a formação de comunidades de leitores e os Projetos 

de Letramentos, quais sejam: a) democracia; b) respeito ao outro; c) liberdade; d) esperança 

social; e) compromisso. Em atinência a esses valores, construímos a trajetória do DLCL. 

Conceber, criar, executar e fazer a crítica a um projeto que nasceu sob a envergadura 

do trabalho colaborativo crítico é assumir os riscos de que os desafios surgirão na e pela 

interação. De outro tom, aliás, não seria a proposta etnográfica em questão. 

A ação de leitura em comunidade evidenciará, na prática, a arena de conflitos que são 

os jogos de negociação das decisões. Tão é certo que compreendemos os eventos de cultura 

em sua configuração social real, que não nos afastamos da análise das cenas de conflito que 

surgem no decorrer da existência do projeto: o DLCL tem o sangue vital das coisas da vida e 

não está desassociado dela. 

Colaboram, além de Oliveira (2010c) e Oliveira, Tinoco e Santos (2011), o contributo 

teórico de Halbwachs (2006) acerca do conceito de comunidade de memória. Nas palavras do 

autor:  

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. 

Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, 

porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que 

não se confundem (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

 

 

 Eis a raiz de nossa ontologia: nossa existência social imbricadamente ligada ao outro. 

Nem nossa memória é tão só nossa. Toda memória é fruto do outro na nossa vida. Se se 

rememora algo que seja de exclusiva existência de um único ser, pode-se dizer que o que se 

rememora não existiu de fato (HALBWACHS, 2006). 
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Portanto, a leitura literária, no contexto da ética, como se apresenta na trajetória do 

DLCL, é, por essência, destinada ao outro e veicula a reciprocidade de transformação de vidas 

de quem lê e de quem participa como interlocutor da leitura. 

A atitude ética não se compraz com o mero “eu protesto!”, mas em fazer dessa atitude 

um fato político tão consistente quanto possível. Parafraseando o que há em Foucault (2014): 

não basta qualquer ação, mas uma ação enquanto fato político tão consistente quanto 

destinada ao outro. 

A propósito da relação entre ética e ação para o outro, encontramos em Eagleton 

(2010) um referencial basilar, inclusive no que diz respeito ao conceito estabelecido por ele de 

solidariedade. 

Antes de se referir à solidariedade, Eagleton (2010) tece considerações acerca da 

transitividade de corpos. A superação na criança da fase do espelho se dá pelo 

reconhecimento do outro em sua vida. Citando Aristóteles, afirma que a amizade é a versão 

adulta do Imaginário. 

Em tom magistral, o autor nos revela a função intercambiável da existência humana, 

ou seja, a existência do humano é inseparável de outra existência humana (EAGLETON, 2010). 

Para esse autor, Narciso é uma aberração: ser humano algum prescinde de outro ser humano com 

quem transija. Da função intercambiável da existência humana, o autor chega às considerações 

acerca da relação entre intersubjetividade e dimensão ética: “O sujeito tem de se desacostumar 

de se tomar por uma entidade autônoma e, em vez disso, confessar sua dependência dos 

outros no campo da intersubjetividade” (EAGLETON, 2010, p. 21). 

Das reflexões que nos subsidiam, de que forma poderemos caracterizar o DLCL como 

uma proposta de alteridade e fortalecimento das comunidades de leitores que formamos? 

Ancoramo-nos no sentido pleno da palavra amizade, que estabelece o dissenso às leituras 

individualistas, fixadas no júbilo do eu; que finca alicerces no ler com, para, a partir e em 

favor do outro; que cria dinâmicas e rituais típicos de quem precisa da “dança” em grupo, no 

ritmo das intensas trocas. 

Para exemplificar o que ponderamos: é muito comum, após os eventos do DLCL, 

nossos colaboradores afirmarem que laços afetivos foram criados ou reafirmados entre eles 

mesmos (ou entre eles e as crianças e jovens das escolas visitadas) e perduram após a 

realização das atividades. Os alunos nos relatam que os jovens, com quem eles mantiveram 

contato nas escolas, frequentemente entram em contato via redes sociais; mandam recadinhos 

de carinho e afeto; falam da saudade e do desejo de que o DLCL volte sempre. 
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O que se percebemos a partir disso? O vínculo foi criado e a leitura foi o mote, o 

desencadeador desses laços. Qual o sentido disso na prática? O de que o projeto não só nasceu 

da formação de uma comunidade específica de leitores, como se alimenta do elo de amizades 

surgidos a partir daí. 

Mais uma vez, vale a pena destacar Eagleton (citando Aristóteles), quando este se 

refere à reciprocidade e à amizade: 

 

Só os que têm para consigo uma disposição amistosa, afirma Aristóteles, são 

realmente capazes de amar aos outros, ao passo que os que não sentem 

afeição por si mesmos ‘não têm uma consciência solidária de suas próprias 

alegrias e tristezas’. O corolário necessário de tratar o outro como a si 

mesmo é tratar a si mesmo como ao outro. Para Aristóteles, a situação em 

que essas duas coisas ocorrem em termos um do outro é conhecida como 

amizade (EAGLETON, 2010, p. 33). 

 

Essa consciência solidária é ressaltada quando trabalhamos com Projetos de 

Letramentos na perspectiva colaborativa com vistas a formar uma comunidade de leitores. Tal 

perspectiva – por justamente lastrear, endossar e ratificar o princípio do respeito ao outro, tão 

caro aos Projetos de Letramentos – é, em diversas situações, negligenciada sob a ótica do 

Estado-Escola tradicional, cujos fundamentos são a memorização e o conteúdo técnico 

desassociado dos aspectos vitais da existência. 

Entrelaçaremos o sentido de consciência solidária com a ideia que Eagleton (2010) 

tem acerca da moral. O autor faz uma crítica à moral instrumental dos burgueses. Para ele, a 

sociedade moderna cria a “generosidade caprichosa dos que podem dar-se ao luxo de ser 

afáveis” (2010, p. 43). No entanto, para o autor, a moral é vital demais; não se pode ter 

compaixão sem entusiasmo caloroso; a moral prescinde de códigos morais justamente porque 

é vital. O sentido moral em Eagleton (2010) nos lembra a estética de si, a vida como 

expressão artística e o cuidado de si em Foucault (2014) e Maffesoli (2009).  

A despeito da valorização da amizade, do fortalecimento dos laços afetivos e da 

solidariedade, nem tudo são flores quando se trabalha com projetos com essa envergadura. As 

razões disso são múltiplas. 

Quem trabalha com Projetos de Letramentos e convive com comunidades de leitores 

reais, há de conviver também com as dificuldades reais. É óbvio! As pessoas não raro entram 

em dissenso. Não raro os conflitos aparecem. E eles são muitos e variados. Um dos conflitos 

mais comuns, surgidos no contexto do DLCL, foi a recusa deliberada em aceitar (ou ter 
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dificuldade em aceitar) componentes novatos no projeto. A seguir, há a manifestação de Scay, 

colaboradora do projeto, com questionamento acerca da inserção de outro membro ao DLCL.  

 

 

 

Da fala de Scay, observemos alguns aspectos de suma importância: a) a abertura e 

liberdade que os colaboradores do DLCL têm de opinar, questionar e tecer críticas acerca dos 

rumos do projeto; b) o locus do diálogo que estabelecemos é o de assunção ao direito à voz 

dos colaboradores, em respeito à participação efetiva e ativa de todos no processo; c) os 

valores revelados são consentâneos aos empreendidos quando almejamos constituir 

comunidades de aprendizagem em Projetos de Letramento: a democracia e o compromisso 

(OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011). Scay não se opõe à participação de novatos no 

projeto, no entanto, para que tal ocorra, reivindica o direito de que sua opinião, acerca do 

tema, seja considerada pelo grupo. O que Scay reivindica é um dos seus direitos de cidadã: ter 

direito à voz. 

 

3.2 CONCEPÇÕES DE LEITURA 

 

A leitura é uma das práticas sociais importantes para inserção dos indivíduos no 

mundo e, dependendo da concepção pela qual seja priorizada (ora centrada no texto, ora 

centrada no leitor ou com enfoque na interação social), determinados processos de exclusão 

poderão ocorrer. 

A partir da prática que empreendemos no DLCL, reivindicamos as concepções que 

compreendem a leitura como processo de interação social. Nesse caminho, ancoramo-nos em 

Leffa (1999). Para este autor, a leitura é um processo de transação em que todos os elementos 

envolvidos (autor, leitor e texto) passam por mudanças e a característica fundamental é a 

interação social ocorrida nessa teia de interação. Leffa (1999) dá ênfase à leitura como 

Diálogo com a colaboradora Scay (novembro de 2015) 

 

Scay 

Boa tarde, professora! Soube, por alto, que entraria outra pessoa no 

projeto. 

Scay 

Não que eu seja contra, mas acredito que o grupo deveria saber e 

concordar primeiro, para só depois uma nova pessoa ser encaixada. 
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atividade social em que a troca e o compartilhamento estão em jogo. A validade do texto está 

não apenas na individualidade da leitura como ação solitária, mas no comportamento social 

oriundo das relações que são estabelecidas no processo.  

A vertente social da leitura, embora considere, de forma importante, a natureza 

interativa da linguagem, não é garantidora, por si só, de emancipação. Nas situações em que 

grupos hegemônicos impõem sua engrenagem leitora, as pessoas às margens terão pouca 

chance de serem ouvidas. Outro limitador diz respeito às exigências e rituais que deverão ser 

cumpridos a fim de que a inserção em dado grupo de leitura seja efetivado. 

No contexto do DLCL, a leitura é de envergadura social não apenas no sentido 

interativo, mas no que diz respeito às autobiografias de leitores e na medida em que 

compartilhada no locus de atuação dos eventos de letramento literário. É fenômeno social que 

parte das experiências de leituras pretéritas com o intuito de transformação de si e do outro 

em situações de interação afetiva. 

Em razão disso, uma outra concepção de leitura que assumimos nesse estudo é a 

atribuída por Petit (2013). Ela apresenta-nos a leitura como processo de 

construção/descoberta/transformação de si mesmo na elaboração da subjetividade; leitura 

como reparadora da existência e como invenção de outras formas de compartilhar. E mais: 

leitura que recupera as pessoas das situações de crise; leitura como substância anímica de 

resgate da subjetividade, do afeto, da capacidade de sonhar; leituras de lendas, relatos e 

ciência que nos possibilitem o resgate de nossa dignidade. A leitura e o respeito ao espaço 

privativo do leitor, ao seu devaneio intransferível (o levantar de olhos contemplativos da 

página), sem, no entanto, significar isolamento. Do espaço íntimo e intersubjetivo ao espaço 

público para alcançar o sentido do compartilhamento em comunidades específicas de leitores. 

Valorização da inarredável capacidade que tem o leitor de escolher para si o seu objeto 

próprio, guiado pelo desejo/pulsão de ler, em contraponto à leitura como obrigação escolar. 

Se não for gesto/movimento libertário, liberum arbitrium, em consonância com as biografias 

de cada um, a leitura deixaria de ser um processo de transformação de si, de acesso ao 

segredo, à livre escolha, às descobertas singulares (PETIT, 2013). 

Necessitamos das palavras que transformam tanto quanto necessitamos do ar que 

respiramos. Não obstante, se a palavra a ser lida for uma imposição exógena, os efeitos 

poderão não ser o desejado, uma vez que leitura e simbiose identitária não se separam. Nesse 

sentido, trouxemos à tona as concepções de leitura que a reconhecem como experiência 

íntima e de compartilhamento ao tempo em que resgata a dignidade humana por meio da 

capacidade de abertura para o outro, do exercício da fantasia e da elaboração do espírito 
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crítico. Em suma: “o direito ao imaginário, o direito de se apropriar dos bens culturais que 

contribuem, em todas as idades da vida, à construção ou à descoberta de si” (PETIT, 2013, p. 

23-24). Ou seja, trata-se de, através da leitura, o ser humano ter condições de alcançar direitos 

subjetivos complexos, identitários, a partir dos quais a existência alcançará um sentido de 

cidadania fortalecida. 

Além de ressaltar os aspectos de exercício de leitura como ação, em princípio, na 

intimidade de cada um, Petit (2013) associa-a aos momentos de compartilhamento e atribui 

especial sentido às situações em que ocorrem os encontros de leitura. São, nesse contexto, de 

especial valia, o papel desempenhado pelos mediadores. Para a autora, quanto mais abrirmos 

tempo e espaço para que as pessoas possam manifestar o desejo de ler, mais possibilidades de 

acesso a “metáforas que dão força” (PETIT, 2013, p. 27) surgirão. Nesse sentido, a leitura 

deixa de ser vista apenas como uma habilidade de decifração, ou mesmo de compreensão, e 

assume o perfil de atividade que seja garantidora de direitos, isto é, não é uma mera atividade, 

mas uma ação cívica e cidadã, posto que dá o direito ao leitor de fabricar suas próprias 

metáforas – atividade fantasmática na qual o leitor se constrói (PETIT, 2013, p. 27). 

À luz das teorias acerca da leitura que ora nos embasamos, o leitor é concebido como 

ser ativo que reage face à leitura de forma intensa e interativa. É, pois, um leitor que se 

apropria, interpreta, dialoga com o sentido do texto ou, de outro modo, deturpa tal sentido, 

“desliza sua fantasia, seu desejo, suas angústias entre as linhas e as mesclas com as do autor” 

(PETIT, 2013, p. 27). 

A importância da leitura reside na congregação que seria proporcionada nos encontros 

inéditos e imprevisíveis, “onde o acaso tenha sua parte, onde também a transgressão 

encontrará seu lugar” (PETIT, 2013, p. 29). 

A leitura, para a autora, está indissoluvelmente ligada à nossa especificidade humana, 

qual seja, a necessidade de simbolizar nossa experiência, de expandir na comunidade nossa 

subjetividade, nossos afetos, nosso desejo de saber e nossas exigências poéticas.  Nossa 

especificidade: verdadeira arte de fazer (CERTEAU, 2014), atrelada ao nosso direito de 

compartilhar nossos universos múltiplos de cultura; direito subjetivo à apropriação de livros e 

leituras. 

Na perspectiva dos Estudos de Letramentos Críticos e da Pesquisa crítica, conceber a 

leitura como etapa necessária para a transformação de vidas e para a autonomia dos sujeitos é 

algo que se reveste de intensa significação, uma vez que na e pela leitura poderá ocorrer 

interação substancial entre indivíduos de uma comunidade, ávidos por encontrarem um 

espaço identitário próprio de compartilhamento de experiências simbólicas. Dessa forma, 
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leitores descobririam seu mundo interior e se tornariam “mais autores de seus destinos” 

(PETIT, 2013, p. 40). Na leitura, há uma virtualidade de emancipação. Nessa ótica, a leitura 

seria uma ameaça ao poder. O risco de ler equivale ao risco de desagregação dos 

círculos/redes do poder. A busca pela singularidade, advinda da leitura, é ameaça ao status 

quo das forças que nos governam. 

Nessa perspectiva, a leitura é temerosa porque constitui um desapego, uma forma de 

distanciamento; os leitores escapam e sobre eles não é possível exercer um controle. A leitura 

traz o direito de pensar a própria vida com a ajuda das palavras: é uma questão de dignidade, 

um direito elementar. Segundo Petit (2013, p. 52), a leitura faz medo! Medo de perder a 

carapaça em prol de uma identidade/singularidade. Para ela, a força da leitura literária reside 

na transgressão que lhe é peculiar: a literatura traz o outro em forma de outros mundos, outras 

pessoas, outros países. Em sendo assim, é preciso ter a coragem de desapegarmo-nos dos 

nossos ciclos de convivência imediatos: a leitura literária transgride o espaço restrito familiar 

e arrasta-nos para outros espaços de convivência; através da leitura damos as costas aos 

nossos, fugimos, ultrapassamos a soleira da porta, do lugarejo, do bairro. A leitura de obras 

literárias é desterritorializante, porque abre espaços para outros horizontes; é gesto de 

distanciamento, de saída, mas também é gesto de encontro. 

Em Petit (2013), temos a leitura como margem de manobra para a construção do nosso 

destino pessoal e social. Significa que, através da leitura, podemos tomar parte ativa em nosso 

próprio futuro e no futuro do mundo que nos cerca (PETIT, 2013, p. 43). 

 A força da leitura literária reside também na capacidade de nos apaziguar, 

principalmente quando é compartilhada e quando vislumbramos a voz do outro no texto 

literário e a identificamos como sendo nossa também: é voz diversa, distinta e estranha, mas é 

nossa também. O leitor identifica-se com o herói ficcional na ânsia por um processo de 

identificação de si mesmo. 

A abertura da margem de manobra, possibilitada pela leitura, especialmente a literária, 

é uma das intenções subjetivas que perseguimos quando buscamos atrelar os leitores às 

identidades múltiplas, plurais e conflitantes em um contexto global de fim das ideologias e 

dos sistemas totalizantes. Compreendemos leitores e leituras inseridos na miríade de emoções 

que envolve o gosto e apreço pelos livros. Nessa perspectiva, não há um sistema total ao qual 

caberá dizer a última palavra, muito menos não há leitores ideais que compreenderão o valor 

do texto literário restrito à compositura textual em si mesma. O valor do texto literário há de 

ser atribuído na luta travada entre leitores ativos, participantes e também construtores do 

sentido do texto. 
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Em se tratando de formação de comunidade de leitores jovens, nos moldes em que 

empreendemos no DLCL, consideramos também os pertencimentos identitários flexíveis a 

ambientes de leitura nos quais a condição de vida e as trajetórias biográficas desses jovens 

sejam respeitadas. Consideramos o espaço-tempo do DLCL na lógica das socialidades abertas 

(PETIT, 2009a), ou seja, locus propiciador de inteligibilidades e territorialidades outras onde 

cada um possa encontrar o seu lugar. Trata-se de um espaço-tempo de leitura veiculador de 

mensagens de paz, esperança e ética, sem, contudo, desprezar os conflitos, disputas, 

divergências e precariedades ocasionadas das relações intersubjetivas. 

Por essa ótica, a leitura é parte da construção da identidade e das subjetividades 

(PETIT, 2009a), tão importante de serem realçadas em contextos globais de guerras, 

migrações, inseguranças sociais e ameaça à cidadania e ao direito cívico à leitura e aos livros, 

na incessante busca pela autonomia, pela emancipação e pela capacidade crítica de enxergar o 

mundo e as relações humanas pelo prisma da iterabilidade (DERRIDA, 2014): cada leitor é 

autor da obra que lê; quem lê é também dono do que lê. Não estamos tratando, porém, de um 

leitor com superpoderes ou de um leitor total, mas sim, de um leitor contingenciado, em 

constante construção identitária, carente de certezas, porque o mundo não oferece certeza 

alguma; leitores sem formatação prévia nem devedores de obediência às teorias criadas por 

outros leitores, ditos especialistas; leitores que se arriscam na construção dos sentidos de 

mundo e, ao se arriscarem, sabem quão fragmentária e, ao mesmo tempo, libertadora é essa 

experiência. 

 

3.3 CONCEPÇÕES DE LITERATURA 

 

Para melhor fundamentar nosso direcionamento epistemológico a respeito da 

literatura, elegemos, como escopo teórico, o conjunto de concepções que explanaremos 

adiante neste tópico. 

Muito embora tangencie questões atinentes ao ensino de literatura, o objeto e as 

questões de pesquisa que empreendemos, a partir das práticas do DLCL, não se envergam na 

integralidade para a reformulação, stricto sensu, do fazer pedagógico das aulas de literatura. 

Se a interseção se apresenta, é em razão da impossibilidade de afastar a experiência do projeto 

com uma ressignificação da literatura e seu ensino. Não obstante tal aproximação, preferimos 

enxergar o DLCL como uma ação libertária de construção de outros paradigmas com ênfase 

na comunidade de leitores que somos e nos desafios a que estamos expostos. 
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Ancoramo-nos em concepções de literatura que mantenham um elo com a experiência 

prática do DLCL, quais sejam, aquelas que vislumbram um entendimento amplo, relacionado 

ao contexto social, com valor de alteridade, multifacetado pelas vicissitudes históricas e que 

não estão adstritas ao texto literário como pretexto para investigação de cunho estruturalista (a 

forma pela forma), nem o texto literário como ocasião para provar as teses da teoria literária, 

nem a práticas de letramento com centralidade na voz do professor. 

São, nesse desiderato, as teorias colaboradoras do nosso fazer epistêmico as que 

expressam uma concepção ampla de literatura, como um discurso acerca do humano e 

abertura para o grande debate de ideias (TODOROV, 2009). 

De Derrida (2014), trouxemos o enfrentamento ao monolinguismo puro da literatura 

circunscrita a si mesma (cujo conhecimento se restringe à voz da expertise da crítica literária); 

o caráter de alteridade do discurso literário; a não homogeneidade e a não duração permanente 

no tempo e no espaço do texto literário; a relação dinâmica entre realidade e texto literário; a 

participação ativa do leitor como alguém que também assina a obra e da especificidade não 

natural e não categórica da obra literária. 

Para Derrida (2014, p. 49), a força da literatura reside na capacidade de ser um 

discurso “que pode dizer tudo”. Diferentemente dos demais discursos, circunscritos ao campo 

de cultura institucional de cada um, a literatura é o discurso plural onde residem todos os 

discursos. A literatura seria, para ele, a instituição sem instituição, o campo da cultura onde 

transitam e transigem todas as outras. Se é, então, a literatura essa abertura de discurso para 

todos os discursos possíveis, Derrida (2014, p. 51) conclui que a literatura é promotora da 

democracia: 

 

A instituição da literatura no Ocidente, em sua forma relativamente 

moderna, está ligada à autorização para dizer tudo e, sem dúvida também, ao 

advento de uma ideia moderna de democracia. Não que ela dependa de uma 

democracia instalada, mas parece-me inseparável do que conclama a uma 

democracia por vir, no sentido mais aberto (e, indubitavelmente, ele mesmo 

por vir) de democracia. 
 

 

Do cotejo das reflexões de Derrida (2014) com as práticas de letramento literário 

ocorridas no DLCL, estabelecemos o elo, visto que um dos valores norteadores, desde a 

fundação do projeto, é a democracia e o respeito às múltiplas vozes. A pluralidade de vozes é 

um atributo da literatura enquanto discurso, assim como a constituição identitária plural é um 

atributo do DLCL. Do cotejo disso tudo, lembremo-nos de que o Estado-Escola tem quotas 

deficitárias de promoção democrática da leitura literária.  
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Em Derrida (2014), o mais importante da literatura não é a forma (a organização 

composicional do texto), mas a alteridade que o texto literário proporciona, daí seu caráter de 

compartilhamento. A literatura só sobrevive se for compartilhada. O leitor literário é elevado 

a uma categoria indispensável e deve ter liberdade para assinar também a obra. Uma mesma 

obra será recorrentemente reescrita por tantos quantos forem os seus leitores. Para Derrida 

(2014), o caráter único e singular da literatura é a iterabilidade, ou seja, quem vai dizer se 

determinado texto é ou não literário é o outro que lê (em sânscrito, itara quer dizer “outro”), 

por isso não há essência na literatura, uma essência textual pura, o texto apontando para o 

próprio texto como atribuição natural. Decorrem daí que não há também um leitor ideal para 

cada texto porque o leitor também é uma acontecimento que se atualiza. O leitor faz a contra-

assinatura: contesta, ameaça, apresenta a própria precariedade da obra (DERRIDA, 2014, p, 

114).  

A respeito do enfrentamento às noções de cânone respaldam-nos perspectivas teóricas 

(ABREU, 2006) que ousaram rever as imposições de determinados cânones literários face a 

outros, bem como a não universalidade e variabilidade do valor literário de determinada obra 

quando transposta para contextos de culturas distintas – determinados povos da África não 

leem Shakespeare como o europeu lê. Essa diferença de recepção não representa 

incompetência literária dos africanos versus inteligência literária dos europeus; corresponde 

ao modo diferente que cada universo de cultura recepciona as obras literárias, porque 

diferentes são as concepções de vida e morte; poder e sujeição; amor e ódio etc. Em Abreu 

(2006), também encontramos uma crítica muito relevante que se coaduna com as concepções 

de literatura no DLCL. Trata-se da crítica que a autora faz à Grande Literatura e à educação 

formal. A Grande Literatura seria aquela legitimada pela escola e pela voz unívoca da 

expertise do professor; as contribuições de leituras trazidas de “fora pra dentro”, do aluno para 

a escola, não serviriam e representariam a literatura fraca, ruim. Essas vozes da autoridade 

escolar descartariam como proveitosa a leitura das obras de Paulo Coelho, por exemplo. Para 

a autora, é um enorme equívoco pensar que somente a Grande Literatura promoveria reflexão 

e autoaprimoramento, “assim como são um problema acreditar que a educação formal deveria 

difundir as hierarquias literárias e o gosto literário culto” (2006, p. 85). 

Coelho (2000) concebe a literatura como um fio de Ariadne. A autora busca o socorro 

em novos paradigmas que possibilitem conceber a literatura no universo da realidade 

complexa; na seara de um novo constructo científico e de uma nova forma de conceber a 

realidade e chama a atenção para o que considera “momento do caos” em que “o acúmulo de 

informações, ou a chamada ‘erudição’, já perdeu o valor” (COELHO, 2000 p. 15). Para a 
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autora, não podemos olvidar a compreensão da literatura num contexto que evidencie uma 

nova visão do real, isso porque o mundo das incertezas substitui o mundo das certezas. Nesse 

sentido, é mister que seja elevado o espírito de um jeito inovador de fazer ciência, qual seja, a 

superação da concepção clássica newtoniana “racionalmente explicável em suas leis naturais e 

imutáveis” pela concepção sistêmica einsteiniana que valoriza a realidade pelo capacidade de 

gerar interação. Trata-se de uma realidade complexa dependente muito mais das relações 

sociais do que das leis da ciência clássica (COELHO, 2000, p. 16). As reflexões de Coelho 

(2000) tangenciam em grande medida nossa perspectiva de pesquisa, haja vista a defesa feita 

por ela de uma concepção de ensino emergente, cuja dinamicidade dê conta das nossas 

preocupações epistêmicas com o universo identitário dos colaboradores do DLCL. Não 

podemos mais conceber a realidade como algo monolítico, uniforme e previsível. De outra 

sorte, a pesquisa identitária que enfrentamos reconhece o real em suas vicissitudes, incertezas, 

lacunas e interrogações (COELHO, 2000, p. 19).  

Em Petit (2009a; 2009b; 2013), encontramos referencial para compreender o poder da 

literatura em tempos difíceis. Fortalecemo-nos com o constructo teórico-prático da 

pesquisadora francesa Michèle Petit no que concerne ao seu trabalho com jovens leitores em 

bibliotecas da França e de alguns países da América Latina. A autora concebe a leitura nos 

seguintes parâmetros: “é uma arte que se transmite mais do que se ensina”, além de ser uma 

forma de “construção e reconstrução de si mesmo” e também permite aos leitores escreverem 

“sua própria história nas entrelinhas” (PETIT, 2009b, p. 22-23). A autora nos propõe uma 

extraterritorialidade, isto é, “um espaço de não obrigação no meio da obrigação, uma terra de 

liberdade não submetida ao rendimento escolar” (2009b, p. 45). Por essa ótica, assemelham-se 

muito às práticas de letramentos realizadas por ela e as nossas no contexto do DLCL. Para 

explicar o poder que a literatura tem de emancipar, a autora lança mão do raciocínio 

psicanalítico de que a literatura recompõe as perdas infantis, ocasionadas quando da separação 

entre mãe e filho, nos primeiros meses de vida da criança. Então, ler literatura é uma 

mecanismo reparador, uma vez que sublima perdas pretéritas e recupera e restaura a pessoa, 

principalmente em épocas difíceis:  

 

Em situações de crise, a leitura é, dessa forma, uma via privilegiada para 

recuperar a experiência da criança que, em um ambiente calmo, protetor, 

estético entre a sua mãe e ela, ‘trabalha’ por meio do jogo a separação, se 

restabelece, e se emancipa. E isso em todas as idades (PETIT, 2009b, p. 93). 
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Outras contribuições de suma importância, advindas da autora francesa, dizem respeito 

à importância da simbolização para o desenvolvimento humano e construção da autonomia, 

notadamente em tempos de crise; à importância também da linguagem da narração (em 

contraposição à linguagem factual, utilitária do cotidiano): a necessidade de contar histórias é 

a nossa especificidade humana, é nosso traço antropológico característico e nisto reside nossa 

capacidade de reconstrução em tempos difíceis e de crise (2009b, p. 122-127). 

Embora ela não empregue uma afiliação ao método da etnografia crítica em termos 

explícitos, cremos ser dessa envergadura sua colaboração, uma vez que ela está preocupada 

com situações reais de leitura literária e com a possibilidade de a leitura transformar vidas. 

Consideramos também primordial o tratamento dado, em suas obras, à ênfase na 

universalidade do nosso desejo pelo universo ficcional. Concebemos, no cotejo com Petit 

(2009a; 2009b; 2013), a leitura literária como manifestação de solidariedade, como disposição 

para o outro, como um desejo/necessidade de doarmo-nos em metáforas. 

 

Em contextos de crise, individual ou coletiva, quem analisou os fatores que 

trabalham para a reconstrução do indivíduo sublinhou a importância de dois 

elementos: a qualidade do contato com os outros e a possibilidade tanto de 

tecer uma narração a partir de experiências descosturadas, dando-lhes 

sentido, coerência, quanto de exprimir suas emoções diferentemente e 

compartilhá-las (PETIT, 2009b, p. 127). 

 

Outros autores com os quais nos filiamos são Compagnon (2009) e Todorov (2009), 

autores de obras acerca do fenômeno literário não menos emblemáticas, respectivamente, 

Literatura para quê? e A literatura em perigo.  

Compagnon (2009) fala-nos da relatividade histórica do belo e chama a nossa atenção 

para o desserviço feito pelo formalismo: limitou o texto a um jogo abstrato e anônimo. Além 

disso, o autor questiona a ideia da supremacia da literatura, a literatura possuidora de uma 

valor absoluto; critica a concepção da literatura enquanto discurso totalizador de uma cultura, 

o “nobre tronco” da civilização e critica o trabalho da crítica literária, cuja incumbência 

“nobre” seria a de dar luzes à compreensão possível da obra. Outra questão cervical nesse 

autor: a literatura seria mais importante que a vida? Nesse quesito em específico, Compagnon 

(2009) vai de encontro às empreitadas cientificistas que veem a importância da literatura 

adstrita aos elementos formais do texto e que veem-na como explicitação da extraordinária 

engenhosidade a que pode chegar o gênio humano (o poder da literatura estaria no domínio da 

arte composicional). Compagnon (2009) confrange-se. Para ele, não só a literatura não é mais 

importante que a vida, como considera ter chegado ao fim essa ênfase no poder da literatura 
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notadamente “em nossa época de latência em que o progressismo como confiança no futuro 

não está mais na ordem do dia, o evolucionismo sobre o qual a literatura repousou durante 

todo um século parece ter chegado a seu termo” e, na sequência, propõe a pergunta: como 

poderemos, então, fundamentar a autoridade da literatura (2009, p. 24-25)? 

Para Compagnon, é inútil reivindicar atributos que só a literatura seria capaz de 

ofertar; resultaria em fracasso não reconhecer que não só a literatura, mas o cinema, as 

biografias também são tão interessantes quanto. Autores que não são literatos (a exemplo de 

Freud) encantam, ressignificam, contribuem para a constituição de nossa identidade e 

restabelecem sentidos outros para a vida, tanto quanto a literatura dita genuína e magistral. 

Então, em que residiria, para Compagnon (2009), o poder da literatura? Qual resposta 

ele dá para o título da sua obra: Literatura para quê? Haveria algo no literário que sobejasse a 

outros discursos?  

Sem afirmar que a literatura é mais importante que o cinema ou outras narrativas, 

Compagnon destaca as especificidades do texto literário: a) a língua é seu instrumento 

penetrante; b) a solidão prolongada da leitura, quando o tempo é somente de quem lê e de 

mais ninguém. Notemos, em relação a este último item, que Compagnon também o relativiza, 

uma vez que nos lembra das leituras não necessariamente silenciosas e nem tão solitárias 

assim, por exemplo, as leituras teatrais. Alerta-nos também para não circunscrevermos o 

literário à prosa narrativa e nos recorda a importância da poesia. 

Nas palavras do próprio autor:  

 

Literatura para quê? A literatura é substituível? Ela sofre concorrência em 

todos os seus usos e não detém o monopólio sobre nada, mas a humildade 

lhe convém e seus poderes continuam imensos; ela pode, portanto, ser 

abraçada sem hesitações e seu lugar na Cidade está assegurado. O exercício 

jamais fechado da leitura continua o lugar por excelência do aprendizado de 

si e do outro, descoberta não de uma personalidade fixa, mas de uma 

identidade obstinadamente em devenir (COMPAGNON, 2009, p. 56-57). 
 

 

 

A literatura é a própria vida. Nem melhor nem pior. E, num lance de ironia 

refinadíssima contra Roman Jakobson, alfineta: o que torna a literatura desejável, em seu 

traço característico atraente, não é a sua força (tão requisitada em outras épocas), mas a sua 

fragilidade intrínseca. Se seus poderes são imensos, não o são na medida atribuída nem pelos 

clássicos (expressão elevada da inteligência humana), nem pelos formalistas (arte pela arte), 

nem como a conceberam os arautos do Século das Luzes (como um remédio para a vida; 

redentora da vida), nem como um remédio para a língua (que corrige os defeitos da 
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linguagem). Para Compagnon (2009), muito mais que encontrar o poder da literatura, o que 

fora feito, no decorrer dos séculos, foi anulá-la. Alerta-nos, inclusive, que devamos olhar com 

desconfiança para esse superpoder da literatura: tanto poder assim, transforma-a em um Poder 

de Estado, poder indesejável, como exercício de uma dominação e não mais como uma 

libertação (COMPAGNON, 2009, p.44). 

Em sua A literatura em perigo, Todorov (2009) nos revela que a adesão feita por ele 

ao estruturalismo se deu na exata medida em que precisava fugir da perseguição marxista-

leninista: em seu tempo, a ditadura a qual estava exposto era a ditadura comunista. Sua opção 

pelo modelo estruturalista não ocorreu porque essa seria a forma mais adequada para a análise 

das obras, mas por não lhe ser dada outra alternativa senão a de fechar-se em circunlóquio e 

circunspecção aos elementos formais do texto, a fim de não confrontar-se com o poder 

dominante. O autor nos revela também da grande necessidade que sentiu em libertar-se da 

“coleira ideológica preestabelecida” e dos ditames do seu país totalitário. Foi quando, então, 

sentiu necessidade de, “dominar novas ferramentas com elementos e conceitos da psicologia, 

da antropologia e da história”, para entender melhor o fenômeno literário. Para Todorov, “a 

literatura não nasce do vazio” e não lhe pertence um terreno fixo, mas um espaço fronteiriço 

fruto do compartilhamento com vários outros discursos. O autor, superada a fase 

estruturalista, alarga a dimensão do literário em sua vida, não mais reconhecendo como 

literários apenas os textos legitimados por uma crítica especializada: “o campo da literatura se 

expandiu para mim, porque passou a incluir, ao lado dos poemas, romances, novelas e obras 

dramáticas”. Esse alargamento, na aceitação e reconhecimento de outros gêneros, também 

capazes de referendar seu desejo metafórico, resulta numa acepção do literário como forma de 

imaginar o nosso universo em outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo: a literatura abre 

ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 

infinitamente (...) permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano” 

(TODOROV, 2009, p. 23-24). 

Vem de Todorov a crítica à maneira como, na escola, consagrou-se a abordagem do 

literário: “não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos” 

(2009, p. 27).  

Contra a maneira ascética de falar da literatura, Todorov (2009, p.31-33) defende a 

pulsão que devemos ter em direção à literatura e lamenta que, em geral, a escola dificulta o 

nosso amor pela literatura e vaticina:  
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lê essas obras não para melhor dominar um método de ensino, tampouco 

para retirar informações sobre as sociedades a partir das quais foram criadas, 

mas para nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o 

homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua 

existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. 

 

Em capítulo intitulado Além da escola, Todorov (2009) nos revela mais de sua crítica 

à maneira como a literatura vem sendo tratada na escola e condena a postura de reiterar os 

postulados sagrados: a obra literária como objeto de linguagem fechado, autossuficiente e 

absoluto. Denuncia também uma inversão epistêmica/metodológica: estudar literatura se 

transformou em estudar os meios necessários à sua análise. 

Para retirar a literatura do perigoso terreno onde a localizaram, Todorov correlaciona 

literatura e amor e transpõe-na ao seu locus adequado: o que realmente interessa é a 

capacidade de interação que a literatura promove. O valor da literatura está no pensar e sentir 

adotando o ponto de vista do outro: é por isso que devemos encorajar a leitura por todos os 

meios (TODOROV, 2009, p. 82). 

No contexto do DLCL, a leitura literária advém desse desejo de compartilhamento, de 

entrega a uma experiência metafórica que nos revele e ao outro nessa dimensão 

marcadamente humana e ética. Não estamos adstritos à tessitura do texto conforme o que diz, 

na forma que diz, em sua própria e circunscrita sabedoria textual. O texto literário é uma 

abertura para dizer acerca do mundo e das fragilidades e fortalezas humanas. Nas práticas de 

letramento do DLCL, o texto literário é uma das ferramentas de se chegar ao outro com quem 

interagimos. 

 

 

3.4 MEMÓRIA - CULTURA – IDENTIDADE 

 

Nossas reflexões acerca da Memória, Cultura e Identidade estão acobertadas nos 

seguintes autores: a) Memórias Coletivas (HALBWACHS, 2006; BOSI, 2003); b) Cultura 

(WILLIAMS, 2011A; 2011B; CERTEAU, 2014) e c) Identidade (BAUMAN, 2005; 2013; 

FOUCALT, 2014; 2015; PETIT, 2009A; 2009B; 2013; HALL, 2011; LAHIRE, 2002). 

Para compreensão do nosso objeto de estudo, são importantes as contribuições 

oferecidas por WILLIAMS (2011a; 2011b) acerca da cultura. O conceito de cultura 

apresentado por este autor muito nos interessa porque ele não associa cultura à refinamento 

cultural. Nessa linha de raciocínio, cultura não se confunde com o apropriar-se de repertório 
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cultural, nem tampouco credencia realidades na classificação de cultura boa ou cultura ruim. 

Para Williams (2011a; 2011b), tudo que existe é fenômeno de cultura.  

As razões que atrelam a cultura, como manifestação no mundo, aos estudos em 

Linguística Aplicada e em Letramentos Múltiplos são muitas. Primeiramente, consideramos 

que o autor fortalece um sentido democrático de cultura. Isso é importante porque muitas 

injustiças já foram promovidas em nome do status adquirido pelos que se autodenominam 

detentores de uma cultura de luxo contra os que devam ser desprezados porque estão fora 

dessa elite. Em diversas situações sociais, ter cultura se confunde com “ser culto”, deter 

repertório enciclopédico de dado repertório cultural. Quando o autor defende que cultura não 

se restringe a isso, a um só tempo contribui para o desvelamento de discursos de poder, que 

corroboram sua força nos mecanismos de aquisição do saber, e lança luz para cenas de cultura 

tradicionalmente desprezadas. 

Em Williams (2014a), encontramos algumas considerações que são ponto de partida 

para o desenrolar de sua teoria. Trata-se da crítica feita à maneira pela qual os marxistas mais 

ortodoxos encaram a questão da base e da superestrutura. Segundo ele, o equívoco desses 

marxistas estaria em não perceberem a dinamicidade e complexidade pertinentes às relações 

sociais, presos que estão a uma ideia estanque de que a superestrutura é um “mero reflexo, 

representação ou expressão ideológica” (WILLIAMS, 2014a, p. 26). Por que essa crítica 

contra os marxistas nos interessa? Porque a postura deles é mais uma entre tantas que concebe 

cultura como algo estanque, desassociada do mundo dos fatos reais e dos jogos reais de poder. 

É fácil perceber que a superestrutura não é mera imposição dos mecanismos majoritariamente 

impostos pelas forças do poder econômico hegemônico. Se fosse somente assim: onde 

residiriam as sutilezas e meandros do poder? E quando as relações de poder não são ditadas 

pela lógica hegemônica, mas são fruto das relações interpessoais? Então, há de ter profunda 

relevância a tese do autor supracitado.  

A crítica aos marxistas não se situa como mera crítica. Na verdade, foi um verdadeiro 

divisor de águas no sentido de fazer com que Raymond Williams construísse a base de sua 

própria teoria acerca da cultura. É necessário ressaltar um movimento transformador nisso 

tudo: tal atitude teórica propõe mudança no jeito de enxergar como surgem e se propagam os 

jogos e forças de poder. Em outras palavras: põe em cena as capilarizações do poder e, em 

assim procedendo, a teoria da cultura ora em exame vai se aproximar do cotidiano. Nas 

palavras do autor: 
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De minha parte, sempre me opus à fórmula da base e superestrutura – não 

devido às suas deficiências metodológicas, mas por conta do seu caráter 

rígido, abstrato e estático. Além disso, após a minha pesquisa sobre o século 

XIX, passei a vê-la como algo essencialmente burguês; mais 

especificamente, uma posição central do pensamento utilitarista. (...), tanto 

na teoria como na prática, cheguei à conclusão de que eu teria de desistir, ou 

pelo menos deixar de lado, o que eu conhecia como tradição marxista para 

tentar desenvolver um tipo diferente de teoria da totalidade social; para 

visualizar o estudo da cultura como estudo das relações entre elementos em 

todo um modo de vida (WILLIAMS, 2014a, p. 27-28). 

 

 

Vejamos como realmente é uma perspectiva teórica de mudança e transformação: 

posiciona-se contra concepções de cultura utilitaristas e atreladas a grupos de poder. Mais 

uma vez, encontramos elementos para nossa adesão a esse tipo de estudo cultural: a 

capacidade de pôr em relevo as práticas sociais reais, os modos e estilos de vida reais, as 

interações sociais em sua particularidade e especificidade. Torna-se, portanto, muito preciosa 

essa vertente teórica, visto que ela fortalece nossa compreensão acerca das práticas reais 

desenvolvidas na trajetória do DLCL. 

Outro autor no qual nos apoiamos é Michel de Certeau. Em Certeau (2014), a cultura 

adquire o status de valorização do cotidiano do homem ordinário. Desprezado pela ciência 

clássica, o homem ordinário revela, em suas táticas e peripécias de sobrevivência, o seu 

quantum de cultura próprio. 

O autor de A invenção do cotidiano (1. Artes de fazer) propõe uma arguta crítica ao 

discurso científico. Tal crítica pode ser resumida na ideia de que a realidade não precisa do 

discurso da ciência para existir. Vê-se, portanto, que o autor dessacraliza o postulado 

científico segundo o qual as coisas só adquirem valor se forem descortinadas e desveladas 

pelo dizer da ciência. Em Certeau (2014), vemos raciocínio diametralmente oposto: a vida não 

precisa do discurso cientifico que a certifique, que a ela conceda a outorga de estar no mundo. 

Nessa direção, o autor reformula o caminho que deva seguir qualquer interessado em 

estabelecer discurso sobre o mundo: o discurso não está fora das experiências. Não interessa a 

Certeau (2014) um discurso sobre as coisas, mas um “fazer-dizer” as coisas. Nesse sentido, a 

linguagem assume a categoria de uma prática. Diz Certeau: “Se a arte de dizer é uma arte de 

fazer e uma arte de pensar, pode ser ao mesmo tempo a prática e a teoria dessa arte”. 

(CERTEAU, 2014, p. 140). 

Como não poderia deixar de ser, a escrita de Certeau é metafórica. Em uma de suas 

metáforas belíssimas, ele nos diz do nosso papel de equilibrista e de pianista nas tantas artes 

de fazer. A atividade do equilibrista na corda é a um só tempo prática, ética e estética. A 



94 

 

atividade do pianista aciona a realidade que precisa ser vivida novamente ao toque dos dedos 

(2014, p. 144). A arte do tato, em Certeau (2014), é esse prazer estético em viver a ocasião. 

Não seria exagero afirmar, a partir da valorização que Certeau (2014) faz da arte de 

fazer e de um dizer que é prática, que todo o discurso científico, produzido na modernidade, 

foi um discurso que, na verdade, não disse. Explicando melhor: para estabelecer uma crítica 

mais fundamentada contra o discurso científico, Certeau (2014) lança mão da ideia dos 

“restos” que ficaram de fora do discurso científico. Sobre o resto, ele afirma: é o que fora 

“abandonado pela colonização tecnológica” (CERTEAU, 2014, p. 144). Daí a pergunta: se as 

coisas só existem quando a ciência opera seu desígnio taxionômico, como ficam, então, as 

cenas do cotidiano a respeito das quais a ciência nada disse? Não existiriam? A preocupação 

de Certeau surge daí: há cenas, ocasiões, astúcias e táticas não compreendidas nas 

formulações científicas modernas. 

Então, que caminhos apontaria Certeau (2014) para todos nós, pesquisadores ansiosos 

por compreender nossas práticas? Há caminhos bem interessantes apresentados por ele. Um 

deles é o caminho da narratividade. Narrar algo não pressupõe um detalhamento 

compreensivo da coisa. Narrar é um fim em si mesmo. A narratividade faz o movimento 

acontecer e não se confunde com o dizer sobre. Para Certeau, “uma teoria do relato é 

indissociável de uma teoria das práticas, como a sua condição ao mesmo tempo que sua 

produção” (CERTEAU, 2014, p. 140-144). 

Na fundamentação de suas ideias e críticas ao discurso científico, Certeau (2014) lança 

mão de um estratagema adorável (especialmente para os que estão inseridos em investigações 

literárias): a grande contribuição que a modernidade gerou foi o romance e não a ciência. Para 

Certeau (2014), o romance moderno instaura a arte de saber-dizer. Em suas palavras: 

 

(...) reconhecer o valor teórico do romance, tornado o zoo das práticas 

cotidianas desde que existe a ciência moderna. Isso seria sobretudo restituir 

importância ‘científica’ ao gesto tradicional (é também uma gesta) que 

sempre narra as práticas. (...). Não tem mais o estatuto de um documento 

que não sabe o que diz, citado à frente e pela análise que o sabe. Pelo 

contrário, é um ‘saber-dizer’ exatamente ajustado a seu objeto e, a este título, 

não mais o outro do saber mas uma variante do discurso que sabe e uma 

autoridade em matéria de teoria (CERTEAU, 2014, p. 140). 
 

 

Se Certeau dessacraliza o discurso científico e outorga ao romance o poder de dizer, 

restam daí muitas implicações. Uma delas é o valor metafórico da narratividade (algo 

totalmente estranho aos postulados positivistas e cartesianos). Da metáfora surge o realce às 

subjetividades. Disso tudo surge a escuta e o olhar de Certeau para o cotidiano, para o homem 
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ordinário: “alternâncias e cumplicidade, as homologias de procedimentos e as imbricações 

sociais que ligam as ‘artes de dizer’ às ‘artes de fazer’”. É o que ele chama de táticas sutis: 

“do trabalho no serão, da culinária às lendas e as conversas de comadres, das astúcias da 

história vivida às da história narrada.”  (CERTEAU, 2014, p. 141-142). O homem ordinário 

de Certeau é o resto que a ciência moderna deixou de fora. 

As contribuições do pensamento de Certeau (2014), trazidas ao cotejo das práticas de 

letramento literárias, ocorridas na vivência do DLCL, nos autorizam a afirmar que nós, 

colaboradores do DLCL, somos o “homem ordinário” de Certeau e os eventos realizados por 

nós são nossa “arte de fazer” reveladores de nosso universo de cultura. 

Além da valorização do romance como método de dizer acerca do homem ordinário, 

Certeau (2014) propõe a importância da memória e da ocasião. Memória e ocasião estão 

imbricadas: a primeira faz gerar a segunda, que se converte na primeira. Ambas inserem-se 

nas táticas cotidianas que o discurso científico olvidou. É por isso que Certeau chama-nos 

atenção para a métis, ou seja, para nosso conhecimento prático, para nossas astúcias.  A métis 

integra o invisível para a ciência moderna. Dar destaque à métis, portanto, é tornar visível o 

invisível de antes. Trazidas para o contexto do DLCL, se não fosse nossa empreitada de 

etnografia crítica, as memórias do DLCL estariam fadadas à invisibilidade. 

A memória é transformação, movimento, modificação, transgressão, produz uma 

“ruptura instauradora”, (CERTEAU, 2014, p.149). Opera com o universo da surpresa, da 

estranheza; muda a ordem estabelecida. Vejamos, nas palavras do autor, esse poder de 

transformação que a memória tem: “(...) todas essas variantes (da memória) poderiam ser 

apenas ampliadas em projeções simbólicas e narrativas, as sombras da prática cotidiana que 

consiste em aproveitar a ocasião e fazer da memória o meio de transformar os lugares” (2014, 

p. 150). 

A memória e a ocasião são pontos primordiais em Certeau (2014) justamente porque 

não existe cotidiano sem memória e sem ocasião. Não há como medir e impor taxionomias a 

essas duas realidades da existência humana e nenhuma delas suportaria métodos de 

averiguação e análise da ciência. Não haveria método científico para abarcar a dimensão 

fluida, heterogênea, singular e tátil da memória e da ocasião. A memória não categoriza as 

pessoas e a ocasião não se subsume a preceitos anteriores e estranhos a ela.  

Nossa filiação às táticas da memória e da ocasião de Certeau (2014) ocorre em razão 

de crermos na contribuição dessa teoria às artes de fazer ocorridas no âmbito do DLCL e 

também na importância que a memória tem quando a arte de fazer está relacionada às 

memórias de letramentos literários. 



96 

 

A cultura e a memória estão também retratadas de forma instigante em Ecléa Bosi. 

A memória terá a verve, conforme a autora, da “força subjetiva ao mesmo tempo 

profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora”. E mais: “começa-se a atribuir à 

memória uma função decisiva na existência, já que ela permite a relação do corpo presente 

com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no curso atual das representações” (BOSI, 2003, 

p. 36). 

É cristalina a ideia em Bosi (2003) da memória como constituição identitária, e isso 

nos aproximou muito desta autora, posto que as teorias pós-modernas de identidade são um 

lastro para nós. Nosso objeto de pesquisa tem substrato nas biografias dos colaboradores e em 

suas autobiografias de leitores. Vivemos uma experiência de fortalecimento, para a nosso 

fazer ético e para nossa trajetória de emancipação. Nesse sentido, o assento na teoria de Bosi 

(2003), acerca do papel “revelador” da memória pura – o tipo de memória que se opõe à 

memória pragmática, imposição da sociedade capitalista industrial, guiada pela divisão do 

trabalho – há de ser alicerce importante, uma vez que, o próprio objeto da pesquisa se 

evidenciará pela trajetória subjetiva de quem recorda, revive e contempla o devir. 

Em Bosi (2003, p. 32), encontramos a seguinte proposição para a memória: 

 

É a história de um passado aberto, inconcluso, capaz de promessas. Não se 

deve julgá-lo como um tempo ultrapassado, mas como um universo 

contraditório do qual se pode arrancar o sim e o não, a tese e a antítese, o que 

teve seguimento triunfal e o que foi truncado.  

 

 

Podemos perceber, a partir dessa citação, que a memória é construtora do presente, ou 

seja, a memória promove o movimento presente. Nesse sentido, o sujeito reconstrói a todo 

instante sua trajetória com ajuda da memória. O passado ajuda a construir o presente de forma 

intensa e dinâmica. Não há fato consumado, tempo sem resgate, experiências sem retorno, 

vida sem fluxo. 

A memória é constitutiva da identidade. É na e pela memória que os sujeitos tomam as 

rédeas do destino, cria seu próprio tempo privilegiado, “um tempo forte dentro do correr 

plano dos dias” (BOSI, 2003, p. 33). Não há como saquear a memória de alguém e não se 

vive sem memória. A memória impulsiona-nos e nos projeta, daí, por esta razão, não se 

confunde com historicismo. O historicismo é o discurso de quem reduz a memória a algo 

esquematizado, engessado, como se a memória pudesse ofertar a resposta pronta para esse 

discurso uniformizador. 
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Memória é transgressão; é o novo a toda hora porque impacta a todo momento as 

experiências do aqui e agora com as tensões trazidas pelo antes. Esse “tempo privilegiado” é 

ético porque é uma chance de vida: a ninguém é dado o direito de extrair do outro. Todo 

movimento da memória é ético porque é chance de o sujeito ser, na liberdade de ser, sem 

entraves, condicionamentos, nem amarras. 

Por esse prisma, a memória é constitutiva de identidades libertárias e propulsora da 

transformação de vidas. E a escola? A escola tradicional, interface da sociedade capitalista de 

consumo (BAUMAN, 2013), nega as memórias; sucumbe a um aqui-e-agora de respostas 

prontas e rápidas (de múltipla escolha, de preferência!) e cria para si um tempo artificial 

porque centrado na transmissão de conhecimentos envelopados e protocolares. 

Esse movimento ético de criar um tempo privilegiado é outra forma de falar da 

necessidade da criação das estéticas de si, técnicas através das quais o sujeito se posiciona 

criticamente face às forças de poder e de governamentalização. Trata-se de um movimento 

ético para a virtude imprescindível; para formas outras de ser e estar no mundo (FOUCAULT, 

2014). 

Da contribuição em Halbwachs (2006), acerca da memória, traremos a inafastabilidade 

da memória individual aos fenômenos sociais. Para o autor, não há memória intrinsecamente 

individual justamente porque tudo na vida ocorre em rede de relações. O que a memória traz é 

fruto das experiências coletivas. Não há memória sem a participação do outro. Nenhuma 

memória é destituída do outro. Muito importante para essa noção é a ideia de comunidade 

afetiva: só posso ser testemunho de algo que vivi com outros. Não há solidão na 

rememoração. Rememorar é sempre trazer a si e ao outro à cena. 

Para Halbwachs (2006), memória coletiva não se confunde com memória histórica 

porque a primeira recompõe o passado de forma “mágica” e a segunda seria uma cristalização 

de fatos, muitas vezes estipulados por grupos sociais de poder que aferem o que seja a 

história. Contra aqueles que dizem o que é a história, a memória apresenta-se com sua 

rebeldia instauradora do novo. 

A força e valor da memória estão na sua possibilidade de elo com um determinado 

grupo. O que há em comum entre determinada pessoa e determinado grupo é o que promove a 

memória. Não recorremos à memória para retomarmos a importância das pessoas e dos fatos. 

Retomamos porque essas pessoas, o grupo, ainda faz parte de nosso universo de interesse. A 

memória não é um conjunto de testemunhos acerca do que se passou. A memória é a 

reafirmação de que a experiência de vida ainda tem significados em dada comunidade afetiva. 
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Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento 

passado para obter uma lembrança. É preciso que essa reconstrução funcione 

a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e 

também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aquele 

e vice-versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e 

continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo 

(HALBWACHS, 2006, p. 39). 
 

 

Para que a memória subsista, é necessário estarmos ainda envolvidos numa corrente de 

pensamento coletivo. A memória interpõe em nosso espírito a lógica social e as relações que 

ela determina, por isso “lemos os objetos segundo essas leis que a sociedade nos ensina e nos 

impõe”. Somos guiados pelas leis da percepção coletiva (HALBWACHS, 2006, p. 61-63). 

Estamos de tal sorte enleados aos grupos aos quais pertencemos, que a dificuldade ou 

facilidade de rememoração está atrelada a menor força ou maior força de cada grupo em nossa 

vida. A memória individual é apenas um ponto de vista sobre a memória coletiva. As 

lembranças ocorrerão na exata medida da nossa interação com os diversos ambientes 

coletivos. Para fazer vibrar a importância que determinado grupo/realidade tem para nós, 

dependemos, não raro, do acaso. A memória é obra do acaso. Fatos isolados, datas, quadros 

do passado, nomes e fórmulas não recompõem o passado. São as correntes de pensamento e a 

experiência que recompõem. Somente uma “história viva” pode ser rememorada 

(HALBWACHS, 2006, p. 86-87). 

Cremos que o DLCL seja essa nossa história viva. 

Ancorarmo-nos também em escopo teórico que problematize o debate contemporâneo 

acerca da Identidade.  Em Foucault (2014; 2015) encontramos parte desse escopo. Para esse 

autor, a questão da identidade está relacionada ao enfrentamento ao poder. Esse aspecto da 

teoria foucaultiana em muito se revelou atrativo, uma vez que o autor não desassocia 

identidade de poder. Para ele, a construção do eu (self) ocorre a partir de lutas e 

questionamentos às governamentalizações às quais estamos subordinados. 

Em Microfísica do poder, Foucault (2015) revela que o sujeito não recebe apenas as 

imposições advindas das instituições-mor (Estado, Igreja, Escola, Família etc.). As relações 

de poder atuam também em nível das relações interpessoais. O autor esclarece que o poder 

não é uma coisa, um ser, uma instituição, o poder são práticas e relações de poder.  Em suas 

palavras: “O poder não é o mal. O poder são jogos estratégicos” (FOUCAULT, 2014, p. 278). 

Percebemos, portanto, que o poder está em nós, faz parte do jogo da convivência humana, não 

reside em lugar fixo, a todos atinge e por meio de todos se manifesta. A partir desse 

raciocínio, evidenciamos que, embora existam tipos de poder institucionalmente 
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condicionantes, oriundos das instituições-mor, é no cotidiano das relações sociais que o poder 

mostra mais sua configuração. Para Foucault (2014; 2015), o poder é instigante porque se 

manifesta no plano do desejo, quem o exerce sente prazer em proceder como sujeito do poder. 

Dessa teoria acerca do poder há um desdobramento interessantíssimo. É o que ele 

chama de consequência política na rede dessas microrrelações de poder. Tal consequência 

política reside justamente no enfrentamento e na luta contra o poder. Ou seja, da mesma 

forma que o poder é elemento constitutivo de nossas identidades, a luta contra o poder 

também deve ser elemento constitutivo. Foucault (2015) chama essa consequência de política 

porque é dada ao sujeito a possibilidade de se colocar em posição de não consensualidade ao 

poder. Se as redes de relações humanas são pautadas pela lógica do poder, o sujeito, investido 

nessas forças, pode construir outra trajetória de si. Vemos, em várias passagens do 

pensamento crítico de Foucault (2014; 2015), preocupação aguda e ênfase nessas reviravoltas 

cotidianas que poderemos provocar, uma vez que não aceitaremos as formas e artes de 

governo impostas. 

Quando Foucault (2015) se preocupa com a nossa política de enfrentamento e luta 

contra as diversas tecnologias de poder, quando nos propõe essa atitude crítica face ao poder, 

ele nos alerta acerca de uma constituição outra que poderemos dar à nossa trajetória. Essa 

constituição outra é a do desassujeitamento, ou também inquietude perpétua que deveremos 

ter, ou ainda inquietação típica de quem se propõe a si mesmo a questão do “como não ser 

governado”. Foucault diz que não há como viver fora dos jogos de poder, mas a atitude crítica 

de desassujeitamento seria esse perpétuo escapar das artes de governar. O sujeito, em 

desassujeitamento, extrai-se da consensualidade das técnicas do poder e constrói sua própria 

arte de si. Uma dessas técnicas de si Foucault chama de arte de recolocar no campo histórico 

o desejo e o sujeito do desejo (FOUCAULT, 2014, p. 188). Um dos desejos prementes aí é o 

de não querer ser governado conforme queiram que seja dada a governamentalização. 

Foucault, astuciosamente e muito preocupado com a urgência em nos desassujeitarmos, 

sugere que desconfiemos sempre do poder, escapemos sempre dele, recusemos e limitemos o 

poder. 

Em contraposição às artes de governar, Foucault propõe fazer a experiência de si 

próprio, a experiência de descobrir no desejo a verdade de seu ser, encarar os riscos relativos 

a isso tudo, enfrentar o perigo, ter sempre a postura da curiosidade, aceitar o extravio de si, 

libertar o pensamento, transformar-se e modificar-se em seu ser singular, promover os 

cuidados de si. Enfim, Foucault chamou a todo esse movimento de estéticas da existência, 

artes da experiência ou genealogia do homem do desejo (FOUCAULT, 2014, p, 188-195). 
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As artes da existência são o resultado prático da experimentação de confrontação às 

artes de governar. A consequência, portanto, além de política (escapar do poder) é ética. Em 

Foucault, a política é um movimento ético em busca da virtude que conseguimos quando 

enfrentamos o poder. Fiquemos atentos para o fato de, em Foucault (2014;2015), a política ser 

algo relacionado ao cotidiano das relações de poder. Quando ele estudou a maneira como o 

poder se revela nos hospitais psiquiátricos, por exemplo, quando ele revelou que o conceito de 

loucura foi criado pela ciência médico-psiquiátrica como um saber-poder, ele estava 

preocupado com as manifestações das relações de poder naquele caso específico. Por essa 

razão, em Foucault, política não são as totalizações teóricas que a política tomou para si. 

Foucault (2014;2015) trouxe para a política questões da atualidade e da história, do mundo 

real. Por isso, a política, para ele é ética: “a ética é uma prática e êthos uma maneira de ser”. 

Em Foucault, pensamento e ação estão ligados de maneira ética (FOUCAULT, 2014, p.215). 

Portanto, os fenômenos identitários, em Foucault, passam pelo crivo da estética de si e 

do enfrentamento das artes de governar e do surgimento do governo de si como postura crítica 

e ética de ser no mundo. Não há vida humana a qual não seja imposta as artes da 

governamentalização, e não há possibilidade de existência ética sem o enfrentamento aos 

jogos do poder. E mais: em Foucault, ética e liberdade estão associadas. Em suas palavras: “A 

liberdade é a condição ontológica da ética. Mas a ética é a forma refletida assumida pela 

liberdade” (FOUCAULT, 2014 p. 261). A nova ética, para ele, seria jogar com o mínimo de 

dominação “o ponto de articulação entre a preocupação ética e a luta política pelo respeito dos 

direitos, entre a reflexão crítica contra as técnicas abusivas de governo e a investigação ética 

que permite instituir a liberdade individual” (FOUCAULT, 2014, p. 278). 

Em Foucault, as artes e estéticas de criação desse sujeito, a um só tempo ético, crítico 

e desassujeitado, são a maneira pela qual o autor enfrenta as questões relativas à identidade. 

Tão importantes são essas noções para ele, que há de surgir, de todo esse processo das 

técnicas de si, a assunção e a transformação da vida em uma verdadeira obra de arte, isto é, a 

vida é uma manifestação artística (2014, p.283).  

Sob o prisma da estética da existência, temos no encalço, a estética da resistência. 

Foucault pensa as questões relativas à identidade (para ele não há o uno na constituição dos 

sujeitos) ao tempo em que aborda a liberdade e o cuidado de si. A grande questão 

epistêmico/existencial de Foucault: “como inventar a liberdade nos espaços de sujeição, como 

transformar o corpo domesticado no desejo obstinado de liberdade?” (SOUSA FILHO, 2008). 

As práticas de letramento literárias do DLCL são essa resistência, ou esse 

enfrentamento às artes de governar institucionais. Mas são também o enfrentamento da 
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governabilidade (ou ânsia pelo poder e dominação) que permeiam as microrrelações, na 

intimidade dos grupos e na intersubjetividade do cara a cara. Ninguém escapa ao poder. No 

entanto, a todo instante, criamos artes da sobrevivência, edificamos nossa “felicidade 

agonística” (SOUSA FILHO, 2008). Esse movimento deflagrado contra o poder é ético 

porque reposiciona o sujeito em outras manifestações de existência e impõe a cada um o 

cuidado de si. Se o poder fabrica a subjetivação, a arte da existência fabrica o contracaminho, 

que é a reinvenção de si. Foucault analisa com perspicácia e criticidade a liberdade concedida 

pelo Estado (através das leis, das políticas públicas, das ações governamentais): não pode o 

algoz libertar sua vítima! A liberdade advém do confronto com os órgãos e instâncias do 

poder; a liberdade é proveniente da guerra, por isso que é agonística. Se o poder não se 

restringe aos aparelhos de Estado – visto que o poder é malha e rede de intersubjetividades –, 

não recorreremos a este para nos salvar. 

Por que a arte da existência/sobrevivência é agonística? Porque, “não há descansos nos 

exercícios de sermos livres”, visto que a conquista da liberdade é travada numa luta cotidiana 

sem fim, sem garantia de vitória. Se não há vitória certa e final da liberdade, por que persegui-

la? Porque o belo da vida consiste nessa luta e nessa busca incessante: “fazer de si uma obra 

artística, estilizar e embelezar a vida” no movimento irrefreável da liberdade/felicidade 

(SOUSA FILHO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LETRAMENTOS SILENCIADOS: MEMÓRIAS DE LEITURA NO PROJETO 

“DIVULGANDO LEITURAS, CONQUISTANDO LEITORES” 

 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADE DE LEITORES LITERÁRIOS 
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Para que possamos entender o DLCL, como uma comunidade de leitores, é importante 

regatarmos situações e cenas do contexto prévio. 

Nossa pesquisa põe em ênfase uma postura metodológica a um só tempo reveladora de 

um fazer pedagógico diferenciado – para além dos limites tempo-espaciais da sala de aula – e 

imbricado a uma postura metodológica de desassujeitamento e enfrentamento ao poder 

(FOUCAULT, 2014; 2015). O desafio estabelecido é o da construção de uma história de 

protagonismo e mudança social. A leitura literária, nesse contexto, é a aliança identitária para 

reflexões e ações éticas e solidárias. 

No ano exatamente anterior ao início do DLCL, ocorrera um fato divisor de águas: 

trata-se do período, no primeiro semestre de 2012, quando cursamos a disciplina, na UFRN, 

de Estudos de Letramento, sob a cátedra da Professora Maria do Socorro Oliveira. Os 

conhecimentos veiculados, bem como as leituras empreendidas deram suporte à atuação com 

vistas ao projeto de letramento literário. É também dessa época a apropriação dos 

conhecimentos atinentes à Linguística Aplicada e seu arcabouço científico, crítico e 

transgressivo. 

As inquietações que propunham um olhar diferenciado para as práticas de ensino de 

literatura se coadunaram com as teorias contempladas no decorrer de 2012. 

No transcurso de 2013, assumimos três turmas de Língua Portuguesa e Literatura, 

modalidade Subsequente, no IFRN, campus Nova Cruz, dos cursos de Administração, 

Química e Informática. Os pioneiros do DLCL são, pois, oriundos dessas turmas. 

Muito embora a ementa da disciplina não contemplasse a Literatura na programação, 

abordávamos o texto literário na rotina semanal de nossas leituras. Começávamos as aulas 

com um texto literário significativo para a memória e dávamos liberdade para que os alunos 

também trouxessem de casa as contribuições literárias que considerassem pertinentes. 

Numa dessas ocasiões, fizemos a leitura e apreciação do poema Fanatismo de Florbela 

Espanca. A escolha deste texto ocorreu em razão do significado desse poema/canção em 

nossa vida: desde criança ouvíamos Fagner entoar os versos da poetisa portuguesa. Outra 

razão da escolha diz respeito à temática: na nossa opinião, poucos textos revelam, com 

tamanha maestria, o alcance que o amor assume para o ser que ama. A seguir, a poesia na 

íntegra: 
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Levamos para a sala os equipamentos de som e imagem e a apreciação do texto escrito 

foi seguida pela apreciação musical: Fagner e Zeca Baleiro cantando Fanatismo.  

Pedimos que os alunos se manifestassem acerca do que leram e ouviram e percebemos 

em muitos um encantamento ímpar. Percebemos também a aceitação daquele momento como 

algo muito significativo em nossas vidas.  

Como fora possível estabelecer um elo afetivo/literário com a turma, de pronto 

solicitei que eles também levassem textos literários para a nossa apreciação. Qual não foi 

nosso encanto e entusiasmo quando, já na aula seguinte àquela de Fanatismo, uma das alunas 

levou poesias de sua própria autoria. A aluna a que nos referimos é Maysa, que se 

transformou, desde então, em uma das principais colaboradoras do DLCL. 

Contemplemos, a seguir, uma das primeiras poesias de autoria de Maysa, lida no 

contexto de nossas aulas: 

 

Fanatismo 

Florbela Espanca 

 

Minh ‘alma, de sonhar-te, anda perdida 

Meus olhos andam cegos de te ver! 

Não és sequer razão de meu viver, 

Pois que tu és já toda a minha vida! 

 

Não vejo nada assim enlouquecida... 

Passo no mundo, meu Amor, a ler 

No misterioso livro do teu ser 

A mesma história tantas vezes lida! 

 

Tudo no mundo é frágil, tudo passa... 

Quando me dizem isto, toda a graça 

Duma boca divina fala em mim! 

 

E, olhos postos em ti, vivo de rastros: 

"Ah! Podem voar mundos, morrer astros, 

Que tu és como Deus: princípio e fim!..." 

 

(Livro de Soror Saudade, 1923) 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/florbela_espanca/
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Poesia A caminho de casa, de autoria de Maysa, colaboradora do 

DLCL 

A caminho de casa 

Um dia desses 

Estava indo para casa 

Passei por uma senhora 

Que em uma cadeira de rodas estava 

 

Fiquei muito triste 

Ao ver aquela situação 

Comecei a perceber 

Que pingos de chuva caíam no chão 

 

Foi então que escutei 

Uma doce voz me chamando 

Parei e para trás olhei 

E a senhora ficou só me observando 

 

Voltei a andar novamente 

E para trás fiquei sempre a olhar 

Foi aí que percebi 

Que a senhora estava mesmo a me chamar 

 

Fui até ela e perguntei 

O que a senhora quer comigo? 

Me olhando tristonha pediu: 

“Chame, por favor, o meu filho” 

 

Fui na casa onde ele morava 

E nada de ninguém vir 

Chamava, chamava, chamava 

Mas ninguém apareceu ali 

Olhei para ela com tristeza 

Pois a chuva já estava a cair 

Ela já estava molhada 

Tomei iniciativa e falei assim: 
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Vou lhe colocar para dentro 

Não vou lhe deixar aqui 

Ela disse: “Minha filha, muito obrigado 

Mas sei que não vai conseguir” 

 

Tentei para dentro de casa colocá-la  

Mas infelizmente não consegui 

Pois o batente de sua casa 

Era muito ruim de subir 

 

Falou novamente: “Minha filha, obrigada! 

Mas agora já podes ir  

Sei que querias me ajudar 

Pois nem meu filho fez isso por mim” 

Tristonha eu fiquei 

Por não conseguir ajudá-la 

Dentro dos seus olhos vi 

Que o medo a maltratava 

 

Despedi-me dela com um sorriso 

E ela me retribuiu  

Notei que o seu olhinho  

De alegria também sorriu 

Comecei a dar passos lentos 

E sempre a olhar para trás 

Pois sabia que o meu Senhor  

Não falharia jamais 

 

Olhei para trás por acaso 

E um homem estava a lhe ajudar 

A senhora com um grande sorriso 

Soprou-me um beijo no ar 

 

Foi só assim que consegui 

Caminhar tranquilamente 

Pois vi que aquela senhora 

Estava novamente contente 

 

Agradeci ao meu Deus 

Por meu pedido novamente atender 

Pois ele é o Deus que faz 

Ele é toda honra, toda glória e todo poder 
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Ficamos bastante impressionados com o poder de escrita de Maysa. Sua poética nos 

encantou enormemente. Intuímos que nasceria uma parceria incrível com ela. E foi o que de 

fato ocorreu. Se ela tinha tanta desenvoltura com as palavras, se seu sentimento poético era 

tão pujante, não poderíamos deixar de dar voz a seus textos. Se já seria interessante 

formarmos uma comunidade com a leitura de textos vários, muito mais interessante seria que 

os textos fossem também escritos pelos próprios colaboradores. Outras pessoas, em outras 

comunidades também deveriam apreciar. Essa não foi a única poesia de Maysa lida em sala 

de aula. Chamou-nos atenção especial a temática de solidariedade contida no poema: o mote 

principal é o anseio em ajudar, estender a mão, contribuir de forma ética e cidadã no destino 

do outro com quem interagimos. O acaso uniu as duas interlocutoras, retratadas no texto, e o 

desejo em fazer o bem, em constituir uma amizade, mesmo que momentânea, selou o laço 

entre ambas. Se, conforme nos ensina Todorov (2009), a literatura deva ser essa cota de 

compreensão do humano, no texto A caminho de casa, de Maysa, restabelecemos o 

desejo/estética de si para a transformação de vidas. A preocupação – em forma de poesia – de 

ajudar fortalece o amor e o respeito: é a estética/ética da sobrevivência em tempos de caos, de 

crise (PETIT, 2009b), em tempos de instabilidades profundas (BAUMAN, 2013) quando o 

desejo de pertencimento é uma pulsão, mas não uma garantia. 

A partir do dia em que lemos A caminho de casa, de Maysa, propomos a ideia de levar 

para a comunidade a leitura literária. O passo seguinte foi a escolha de qual escola seria a 

contemplada para o início das atividades. Essa escolha ocorreu de forma organicamente 

atrelada à história de vida de uma das colaboradoras, Maysa. Iniciamos as atividades na 

escola em que Maysa cursara o Ensino Fundamental e onde ela mantinha laços afetivos 

duradouros com a equipe pedagógica, notadamente com a vice-diretora. No decorrer da 

história do DLCL, pude perceber quão importante era para Maysa essa amizade (não raro 

pude ver as manifestações de carinho e afeto entre ambas). 

Logo de início, na primeira reunião que fizemos, “batizamos” o projeto com a frase 

que o consagrou: “Divulgando Leituras, Conquistando Leitores”. A escolha resultou de 

sugestões principalmente de Maysa e Sofia. Criamos também, naquela ocasião, o esboço da 

arte do folder do projeto (Apêndice), que posteriormente foi lido na nossa primeira escola 

colaboradora – a escola Djalma Marinho, em Nova Cruz, RN. Nas figuras 15a e 15b, temos os 

alunos da Escola Djalma Marinho lendo o folder, no primeiro evento de letramento literário 

realizado nessa escola. 
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             Figura 15a: Aluno do Djalma Marinho lê o folder do projeto. 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

             Figura 15b: Aluno e professora leem o folder do projeto 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

As reuniões de grupo para planejamento de estratégias são uma constante do projeto. 

As reuniões, antes da realização propriamente efetiva dos eventos, já evidenciam o caráter de 

formação de comunidade de leitores, com evidenciação da autonomia dos colaboradores. Nas 



108 

 

figuras 16 e 17, são retratadas as reuniões em dois ambientes de pesquisa diferentes: no IFRN, 

campus Nova Cruz, e no IFRN, campus São Gonçalo do Amarante.  

 

             Figura 16: Reunião de planejamento de evento de letramento literário, no IFRN, 

Nova Cruz 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

             Figura 17: Reunião de planejamento de evento de letramento literário, no IFRN, 

São Gonçalo do Amarante 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 
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Observemos a ênfase no protagonismo juvenil (CARRANO; FÁVERO, 2014): na 

cena retratada na figura 16, nosso aluno conduz as atividades da reunião a partir de um jogo 

verbal e corporal de interação. Na cena retratada na figura 17, estabelecemos o diálogo com 

participação ativa de todas. São manifestação daquilo que Carrano (2010, p. 184-185) chama 

de identidades multiculturais criadoras de “espaços relacionais” a fim de que se possa reverter 

a “escolarização sem sentido”. Tal escolarização encobre sob o manto da uniformização e 

homogeneidade a categoria aluno. Em contraposição a essa escolarização, o DLCL revela os 

espaços de interação reais, fruto do desejo compartilhado de leitura literária para a 

comunidade, alicerçada no respeito ao protagonismo juvenil e na oportunidade de dar vez e 

voz aos que, via de regra, são silenciados (KEY, 1999). 

As reuniões do DLCL sempre são momentos de grande importância para o 

planejamento das estratégias. Revelam-se também como oportunidade para o diálogo e 

interação entre nós. Construímos as pautas coletivamente ouvindo a todos. Combinamos qual 

escola será a próxima escola visitada, escolhemos os textos e qual estratégia e artefatos de 

leitura serão usados. Adiante, temos a pauta da reunião realizada no dia 26 de junho de 2014, 

na sala de audiovisual do IFRN, Nova Cruz. Nossa meta, como podemos observar pela pauta, 

ao final de junho, era realizarmos os eventos em cinco ambientes diferentes.  

Com exceção da ida a Montanhas e da confecção da agenda, todas as demais 

ocorreram. Percebíamos nas reuniões uma ânsia e desejos irrefreáveis de expandirmos mais e 

mais os municípios de atuação. Isso em parte se explica pelo fato de que, no DLCL, os 

colaboradores também eram de cidades circunvizinhas a Nova Cruz (Montanhas, Jacaraú, 

Monte das Gameleiras, Santo Antônio, Passa-e-Fica etc.). Então, eles queriam que o projeto 

fosse também a esses outros municípios: cada um querendo levar o projeto para a sua 

localidade respectiva. Sob esse prisma, há o desejo neles da desterritorialização a fim de que 

as atividades não se concentrassem apenas em Nova Cruz. Apesar de todo esse entusiasmo, 

não atingimos essas outras localidades, infelizmente. Nossa desterritorialização
7
 abarcou 

Macau e São Gonçalo do Amarante, mas não as localidades vizinhas a Nova Cruz. 

Observemos que as reuniões são também eventos de letramento literário: Poetaly leu 

na reunião uma de suas poesias. 

                                                           
7
Ampliar os espaços de aprendizagem não se confunde com, tão somente, programar uma atividade extraclasse 

(OLIVEIRA, TINOCO E SANTOS, 2011). É muito mais que isso! Quando reivindicamos outros territórios e 

espaços de atuação, estamos em busca de articular o local com o global; almejamos a conexão com novas redes 

de conhecimento; movemo-nos pelo propósito comunitário de constituir comunidades de aprendizagem 

significativas e multiterritoriais. Agimos com o espírito dos desbravadores que não se satisfazem com os limites 

das fronteiras circundantes e imediatas. Novos povos, novas gentes; outros contextos; outras paragens em que o 

perto/longe deixa de ser uma dicotomia e passa a ser uma meta pretendida. 
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Um dos eventos sugeridos pelos colaboradores, a ida à Escola Djalma Marinho, em 

Nova Cruz, ocorreu como o previsto na data de 28 de julho de 2014. No interregno da data da 

reunião até o evento no Djalma, transcorreu um mês e dois dias. Nesse intervalo, os 

colaboradores ficavam na incubência de escolher os textos e criar as dinâmicas/estratégias de 

leitura. O evento foi realizado em duas turmas diferentes com leituras e estratégias diferentes. 

Em uma das turmas, ficaram os colaboradores Maysa, Katherine, Ceciliane, Flavia, Pureza e 

Simara. Na outra turma, ficaram Garoto Coração Azul, João Henrique, Plantador de Sonhos e 

Lisa. 

Na figura 18, temos o grupo de Maysa realizando a leitura da obra literária O apito 

mágico (Anexo 3). Nessa cena, percebemos uma das colaboradoras realizando a leitura e 

outra fazendo o registro fotográfico. Identificamos aí uma praxe comum no DLCL: os alunos-

colaboradores são também etnógrafos da pesquisa, uma vez que são responsáveis pela geração 

dos dados e pelo registro desses dados. Notemos também que nem todos os colaboradores 

leram “em voz alta” para as crianças e jovens da turma: uma lê, outra registra e duas 

participam com a turma da audição da história e têm o texto lido em mãos. 

 

Divulgando leituras, conquistando leitores 

Pauta da reunião 

26 de junho de 2014 

Nossa agenda para julho e agosto: 

 Ida a Montanhas: 18 de julho. 

 Ida ao Djalma: 28 de julho. 

 Ida a Natal: 04 de agosto. 

 Ida a Reitoria: 11 de agosto. Ver com Alípio a doação. 

 Passar arquivo para Brum, O Desenhista para fazer a arte da 

agenda 

 Retomar o contato com Nina do CCI. 

 Ligar pra Lourdinha da escola Pereira Matos – Edna. 

 Ligar para Junior do A. Maranhão pra marcar retorno e ida à 

EJA noite; 

 Criar um evento de culminância aqui no IF q reúna as 

escolas colaboradoras. 

 Nossa participação na EXPOTEC, SUGESTÃO: FAZER 

uma oficina leitura de poesia e ilustração; papel A4 ... 

 Leitura do poema de Poetaly “Do que adianta” 

 Dinâmica de O Corajoso 

 Confecção da agenda: Brum, O Desenhista vai fazer a arte 

da agenda 
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             Figura 18: Leitura de O apito mágico no Djalma Marinho em 28 de julho de 2014 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

A escolha do texto O apito mágico foi feita por sugestão de Katherine. Conforme ela 

nos revelou, tal obra fez parte de sua infância. Ou seja, a leitura realizada pelo grupo 

reconstruía o passado de uma das colaboradoras, que o recumpunha a partir de suas memórias 

de leitora. 

Nas figuras 19a e 19b, temos a comunidade da Escola Djalma Marinho participando 

de dinâmica/estratégia de leitura. Esa também é uma atividade recorrente no DLCL: não basta 

apenas ler a obra, é imprescindível que haja um momento de interação entre o grupo. 

A disposição da sala e dos corpos em outras configurações espaciais e de movimento é 

uma ação para a liberdade porque atenta contra a ortodoxia do espaço linear, retilínio, 

homogeneizador e hierárquico da sala de aula. Em vez de o primeiro, segundo, terceiro e 

quarto da fila, na reta que impõe privilégios (o primeiro da fila contra o último); ou a audácia 

criativa do gueto (o fundão), a proposta do círculo como metáfora da comunhão (não quer 

dizer que o círculo elimine as diferenças! Quer dizer que ele se sobrepõe às 

hierarquias/desigualdades). 
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             Figura 19a: Comunidade do Djalma participa de dinâmica de leitura (repassando a caixinha) 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

             Figura19b: Comunidade do Djalma e do DLCL em atividade (dinâmica) após a leitura 

de O apito mágico 
 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 
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As atividades, após as leituras, são sempre concebidas pelos colaboradores no tempo 

de que dispunham entre a reunião de planejamento do evento e a execução do evento. Eles 

sempre fazem questão de planejar e executar ações lúdicas, corporais, de interação e 

integração. Essas situações revelam uma disposição do grupo para criar outra geografia para a 

sala de aula, isto é, outra forma de ocupar o espaço escolar. São ocasiões em que mexemos 

com a ordem estabelecida das posições retilíneas das carteiras e das pessoas na sala de aula.  

Nas figuras 20a e 20b, vemos o outro grupo do DLCL em evento na mesma data (28 

de julho de 2014), em sala de aula contígua à sala onde estava o grupo de Maysa. O texto 

literário escolhido por eles foi o soneto de Camões Amor é fogo que arde sem doer (anexo 5). 

Um dos colaboradores copiou o poema no quadro, outro leu e o terceiro organizou a 

dinâmica/estratégia de leitura. 

 

             Figura20a: Leitura do poema de Camões na Escola Djalma Marinho 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

Em relação a esse evento em específico, não tivemos ainda chance de perquirir o 

porquê da escolha de Camões. Foi uma escolha fortuita? Camões é uma referência na vida 

deles ou foi só nesse instante? Eles conhecem a composição Monte Castelo de Renato Russo? 

Etc. No entanto, é nosso intento darmos continuidade às nossas ações de pesquisa para 

podermos suprir as lacunas. Temos percebido interesse em quase todos os colaboradores para 

a continuidade do projeto e já temos promessas de cronogramas futuros. 
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             Figura 20b: colaboradores interagem com a turma antes da leitura do poema de Camões 

 

             Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na mesma tarde de julho de 2014, na Escola Djalma Marinho: dois eventos de 

letramento literários diferentes, com colaboradores diferentes.  

Essas cenas nos revelam o compromisso do grupo com as atividades, desde o 

momento inicial da concepção, com a reunião de planejamento, até a execução do evento com 

as leituras de O apito mágico e do soneto de Camões. A capacidade de o projeto realizar 

leituras de obras tão diversas entre si, no mesmo dia, revela a versatilidade do grupo. Revela 

também um valor primoroso do DLCL: a escolha das obras é um traço identitário. Cada grupo 

tem uma identidade própria. Não nos preocupa a uniformização do gosto, nem a padronização 

da leitura literária, mas a variedade, a leitura identitária, a heterogeneidade de metáforas. 

Na despedida da Escola (figura 21), tiramos a foto que marca esse momento de 

encontro tão especial para o DLCL.  

A cena, ora em análise, datada de julho de 2014, revela o transcurso do tempo que o 

projeto alcançara: quase um ano de existência! Não se trata da importância quantitativa do 

tempo de atividades acumulado, mas trata-se, isso sim, da extensão temporal que marca o 

compromisso da comunidade com os propósitos inicialmente estabelecidos em agosto de 

2013. Atuávamos já há três semestres na Escola Djalma Marinho e isso era, na ocasião, 

motivo de orgulho e grande alegria. É o que percebemos no sorriso de cada um de nós na foto. 
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             Figura 21: Saída da Escola Djalma Marinho após realização do evento de letramento literário 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

4.1.1 Os eventos de letramento literário 

 

Os eventos de letramento literários ocorreram nas escolas colaboradoras, conforme 

especificamos no I capítulo, e não se restringiam tão somente à leitura do texto literário na 

sala de aula da escola visitada.  

Os eventos ocorrem no conjunto das seguintes atividades: a) as reuniões de 

planejamento; b) os ensaios das apresentações; c) o trajeto para a escola visitada; c) a chegada 

à escola e reconhecimento de campo; d) o evento literário propriamente dito; e) as 

dinâmicas/estratégias de leituras; f) o lanche de confraternização; g) as fotos de 

confraternização e encerramento do evento. 

Todas as etapas do evento eram vivenciadas de forma bastante significativa com muita 

empolgação e engajamento.  

 

            4.1.1.1 Os sujeitos/as vozes 

 

A adesão dos colaboradores ao projeto sempre é de forma espontânea e voluntária. 

Não há qualquer tipo de vinculação do projeto à atribuição de notas ou vinculação ao 
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progresso curricular na disciplina Língua Portuguesa e Literatura que ministramos. O caráter 

de voluntariado diz muito acerca das identidades participantes: a permanência dos 

colaboradores revela muito mais um desejo de pertencimento à comunidade de leitores que 

uma necessidade de cunho imediatista e utilitária. Quem tem curiosidade pelo projeto e nele 

se integra não o faz para obter melhor rendimento acadêmico/escolar. Atuar no projeto é 

manifestação de desprendimento e doação: ler para os outros e fortalecer a comunidade do 

DLCL. 

Sempre priorizamos o foco na participação ativa dos colaboradores. As decisões não 

são impostas verticalmente por uma voz de autoridade, porque todos têm direito à voz e a 

todos é dada a oportunidade de questionar, sugerir e intervir; os rumos e o destino do projeto 

são negociados e frutos de uma reflexão coletiva. 

A liberdade de manifestação do pensamento e das ideias é, outrossim, outra marca 

característica do DLCL. Nos eventos, isso se manifesta, por exemplo, na livre escolha dos 

textos literários lidos. As sugestões advém do diálogo entre os colaboradores. Via de regra, as 

obras divulgadas são aquelas que fazem parte da memória afetiva literária de quem a propõe. 

Por essa ótica, compartilhamos leituras significativas para a trajetória de vida dos 

colaboradores. 

Na figura 22, temos o registro dos colaboradores no ônibus, no trajeto para a escola 

visitada. 

 

             Figura 22: Colaboradores de saída para a Escola Djalma Marinho. Uso da camisa do projeto e 

uniforme tradicional 
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              Fonte: acervo da pesquisa  

O ponto de vista, a respeito das obras literárias, também segue o princípio do respeito 

ao universo de cultura de cada um, em deferência ao perfil identitário. As considerações feitas 

acerca do texto lido não são subestimadas a fim de que a voz da expertise do crítico literário 

seja privilegiada, por exemplo.  

Lisa, uma das colaboradoras, certa vez analisou o conto A moça tecelã, de Marina 

Colasanti, e apresentou-nos reflexões inusitadas e criativas acerca dessa obra. 

Lisa nos apresenta uma reflexão bastante inovadora: a moça tecelã estaria equivocada 

ao destecer os aspectos desagradáveis da vida. Nas palavras de Lisa: “na realidade não podemos 

destecer nossos erros como mostra o conto, podemos tentar consertá-los, mas não acabá-los”. Ou seja, 

Lisa não considera o desfazimento dos tecidos da moça tecelã como uma atitude de libertação, mas 

como uma fuga aos problemas. Essa opinião de Lisa é uma opinião identitária: muito provavelmente, 

em sua trajetória pessoal de vida, Lisa tenha sido orientada a jamais fugir dos problemas e conflitos, 

nunca destruí-los, mas conviver com eles. O destecer é a negativa do conflito, da crise, do problema. 

Isso Lisa não admite! Vislumbramos nessa escrita reflexiva de Lisa um posicionamento revelador de 

suas posturas filosófico-morais, bem como depreendemos a forma particular, específica de Lisa 

conceber o mundo, os sentimentos e desafios da vida. 

É interessante também ressaltar que, pela ótica do projeto e pela ótica de Lisa, a literatura 

não é um mero artefato analítico. A relação de Lisa com o texto literário não se resume 

simplesmente à apreciação dos aspectos meramente textuais (formais). A aproximação dela 

com o texto se dá por uma processo de simbiose do texto com a vida. Ela tem ampla 

consciência dos atributos arquitetônicos textuais/formais (tanto isso é verdade que Lisa se 

deixa seduzir pelo título do texto, como ela mesma declara). Não obstante sua percepção 

sensível ao contexto da frase que encerra o título, isso não significa que ela está adstrita à 

composição/construção verbal. 

Lisa não apenas compartilha a leitura literária de A moça tecelã como também reage 

face ao constructo composicional do texto. A consciência literária de Lisa é em nível de seu 

universo de cultura, de sua desempenho discursivo e de sua performance identitária. Nessa 

sintonia, consideramos que as reflexões, acerca do conto de Marina Colasanti, assoalham os 

fundamentos que caracterizam os Letramentos Múltiplos, nos quais nos esteamos: processo 

complexo, plural, multifacetado, situado social e historicamente e revelador dos mundos de 

letramentos de Lisa. 
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Nesse diapasão, confirmamos nosso intento de ver em nossos colaboradores a postura 

livre de atuação: não nos interessa que Lisa reproduza o pensamento de algum especialista 

literário que escreveu sobre A moça tecelã. Muito pelo contrário, interessa-nos o 

posicionamento identitário de Lisa, reverberador de uma voz “em suas digitais” e não na de 

outras digitais consagradas pelo ambiente escolar convencional.  

A propósito de Lisa, algo bem peculiar: conhecemo-nos quando da primeira visita a 

Escola Djalma Marinho em 2013. Em 2014, ela ingressou no IFRN, campus Nova Cruz. A 

particularidade da participação de Lisa é que ela fazia parte da comunidade da escola visitada 

e hoje é colaboradora efetiva do DLCL. 

São, além das já citadas, características/atributos dos colaboradores do DLCL a 

capacidade de atuar em grupo e a liberdade de fazer críticas ao projeto ou ao andamento das 

atividades. A atuação não se restringe a planejar e executar juntos, mas a construir uma 

trajetória colaborativa de fortalecimento em que laços de pertencimento, de afeto, amizade e 

amor são consolidados (EAGLETON, 2010). Preocupa-nos não só o destino do projeto, mas 

também o destino das pessoas que fazem parte do projeto. 

Diálogo com Lisa sobre o conto A moça tecelã, de Marina Colasanti. 

 

Teresa Paula: O que / quem fez (fizeram) você se interessar pelo conto A moça tecelã, 

de Marina Colasanti? 

Lisa: O título me chamou atenção ...  

Teresa Paula: Como foi que você chegou até essa obra? O que lhe motivou a lê-la? 

Lisa: A vice diretora da Escola Djalma Marinho mostrou-me o livro Contos 

Contemporâneos Brasileiros, e entre tantos contos maravilhosos escolhi A moça tecelã, 

fiquei curiosa em saber o pq do título... 

Teresa Paula: O que você destacaria de importante no conto A moça tecelã? 

Lisa: A lição de que devemos nos contentar com oq temos, pq mesmo ela se sentindo 

sozinha deveria ter continuado só, já que na realidade não podemos destecer nossos 

erros como mostra o conto, podemos tentar consertá-los, mas não acabá-los. 

Teresa Paula: Quais relações você enxerga entre o conto de Lygia Fagundes Telles, A 

moça tecelã, e a sociedade em que você vive (seu bairro, sua cidade, seu país, o 

mundo)? 

Lisa: Que a vida não eh perfeita, que nem sempre tdo acontece do jeito que queremos, 

nem sempre concordamos com as propostas que nos são apresentadas. 

Teresa Paula: Valeu a pena ler A moça tecelã? Por quê? 

Lisa: Com certeza, faz com que o leitor imagine a história, como seria tecer tudo o que 

pensamos, e destecer se não gostarmos, comer sem ter que ir até a cozinha, tecer o 

próprio homem (mas não poder tecer seus sentimentos ...) seria viver um Conto 

Mesmo! 
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4.1.1.2 As reuniões 

 

Como já revelamos anteriormente, as reuniões de planejamento são uma das atividade 

de extrema importância/relevância para o DLCL. Nenhum evento ocorreu sem que antes nos 

reuníssemos para combinar as estratégias. Nessas ocasiões, podemos nos conhecer melhor, 

observar as diferenças identitárias, os gostos, as preferências e os conflitos. São momentos de 

muita seriedade e outrossim de muita descontração, risos e compartilhamento de experiências. 

Sempre fazemos questão de as reuniões terem um caráter informal, não protocolar, nem 

professoral. Procuramos quebrar a hierarquia da voz centrada no professor. Todos são iguais 

em suas diferenças identitárias. Não obstante a informalidade, preocupamo-nos com o registro 

sistemático das decisões tomadas e dos sentimentos revelados. Resguardamos a formalidade 

do registro escrito das reuniões sem perder o espírito lúdico. 

Na figura 23, o registro de uma das reuniões de planejamento. Colabores em diálogo 

construindo o destino do projeto. 

 

             Figura 23: Reunião de planejamento com escritura da pauta da reunião 

 

             Fonte: acervo da pesquisa 

 

A cena, ora em análise, revela o engajamento e predisposição para o trabalho coletivo 

a que se dispunham os colaboradores. Uma das colaboradoras, inclusive, participa 

intensamente desse momento de interação. Nesse grupo, em específico, temos representes de 

dois subgrupos do DLCL. Ocupávamos um espaço alternativo numa sala de reuniões que 



120 

 

proporcionava um contato e aconchego mais próximo entre nós. A posição em círculo 

facilitava as trocas de olhares e de ideias e fortalecíamos, assim, nossa parceria enquanto 

comunidade. 

 

A seguir, a pauta da reunião: exemplo de escrita colaborativa no contexto do DLCL. 

 

 

Nem tudo que é proposto nas reuniões é executado. Isso não representa demérito para 

o projeto em razão de, além de a maioria das sugestões serem realmente efetivadas, a profusão 

de sugestões confirmam o extremo interesse em expandir as atividades do DLCL. Em 

destaque nessa pauta: embora não tenhamos conseguido operacionalizar a ida a Jacaraú, 

realizamos, exitosamente, o projeto em Macau por duas vezes (uma em 2014 e outra em 

2015) na Escola Canto do Papagaio.  

Conseguimos parte do patrocínio que almejávamos, graças às ações de Thales, que 

arrecadou determinada quantia junto a empresários e políticos de Santo Antônio, sua cidade. 

Sobre a camisa do projeto: iniciamos a concepção e criação da arte da camisa (ver 

Apêndices). 

Outra atividade que fizemos, por ocasião das reuniões, foi a produção de depoimentos 

dos colaboradores que falam de suas impressões a respeito do projeto. É o que podemos fruir 

pelo texto de uma das colaboradoras. Sugerimos que fossem feitos esses textos e Fernanda 

Brum aderiu à ideia.  

DLCL 

Pauta da reunião 

07 de outubro de 2013 

Colaboradores 

Maysa, Pureza, Fernanda Brum, Katherine, Simara, Thales, Sofia, Márcia, , 

 

Sugestão de evento: Ida ao Djalma no dia 10 

Grupos: 1 = Maysa, Pureza, Fernanda Brum, Katherine, Simara, Thales 

Sugestão de obra para leitura na escola visitada: Lenita, a menina voadora 

Grupo 2= Sofia, Sophia J 

Como andam os planejamentos para o dia 10, no Djalma Marinho– todos os 

grupos estão prontos? 

Encaminhamentos 

Thales: como estão os patrocínios? Já pediu, mas está aguardando retorno. 

Disse que dinheiro não vai ser problema! 

Sobre a camisa = Thales providenciando. 

Sugestão: levarmos o DLCL para Macau. 

Fernanda Brum = Campestre, Sophia J. = Jacaraú 

Incluir a Escola Municipal Peixoto Mariano, Nova Cruz = Sugestão de 

Simone, planejaremos no retorno do recesso. 
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Nosso objetivo, com essa produção textual é de, além de termos o texto como fonte da 

percepção dos colaboradores acerca do projeto e das atividades, percebermos no texto traços 

identitários.  

 

 

 

Fernanda Brum é a nossa colaboradora que também é líder religiosa na cidade onde 

reside. Sua religiosidade é marca de pertencimento ao mundo. Na comunidade onde atua, sua 

participação é de altíssima relevância: além das mensagens de evangelização, divulgadas por 

ela nos ritos litúrgicos e nas redes sociais, ela canta e toca instrumentos musicais na banda da 

igreja. No DLCL, sua participação é sempre de muita amizade para com os demais do grupo.  

 

 

             4.1.1.3 Os ensaios para apresentação 

 

Além das reuniões de planejamento, antes dos eventos, realizamos ensaios para a 

apresentação. Os ensaios revelam o interesse, engajamento e comprometimento do grupo. 

Lembremo-nos de que todos os colaboradores atuam espontânea e voluntariamente e não 

Depoimento de Fernanda Brum, colaboradora do DLCL em 04 

setembro de 2013 

 

Começamos a reunião de uma maneira especial. É indispensável pedir 

discernimento a Deus em tudo que formos fazer. Havia uma inquietação, 

preocupação e medo que as coisas não dessem certo; por parte dos alunos, devido 

à antecipação do primeiro encontro que faríamos a ESCOLA ESTADUAL 

DJALMA MARINHO. 

Isso é FATO, estávamos todos ansiosos, mas, ao mesmo tempo sem saber 

o que realmente iríamos fazer. Teresa Paula, sempre com autoestima e grande 

poder de “persuasão” nos fez abrir os olhos para aquilo que DEFINITIVAMENTE 

não queríamos enxergar. QUERER, PODER E CONSEGUIR! Que quando Deus 

está no controle, quem impedirá? 

As coisas começaram a fluir de forma inesperada, que jamais imaginara. 

Dentre elas: como nos apresentaremos ao público alvo, e mostraremos o real 

sentido do projeto, ou seja, o nosso principal objetivo: CONSTRUIR LEITORES. 

Maysa, nossa “escritora”, sempre muito criativa, que antes estava desmotivada 

com a antecipação, decide usar sua criatividade. E graças à sua criatividade, já 

temos vários planos para o nosso grupo. Este possui pessoas motivadas e decidida 

a fazer o melhor. Tudo está indo de vento em poupa. 

Recebi uma notícia maravilhosa: é que Teresa (a fofa) não vai nos 

abandonar tão cedo GRAÇAS A DEUS! (risos). Se continuarmos com essa 

disposição e animação, vamos conseguir até mais do que se encontra dentro dos 

nossos planos, ou seja, aquilo que almejamos. Que Deus nos abençoe! 

Fernanda Brum 
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poupam tempo e esforço para aprimorar suas performances. Não basta fazer reunião, tem que 

ensaiar para fortalecer os laços e convicções do grupo. 

Na figura 24, contemplamos os colaboradores em ensaio da dinâmica e estratégia de 

leitura da obra literária O mais gigante, de Juan Gedovius
8
 (ver Anexos). 

 

             Figura 24: Ensaio para apresentação da leitura literária O mais gigante 

 

             Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

Na figura 24, contemplamos o ensaio; na 25, a efetiva apresentação correspondente ao 

ensaio. 

O ensaio manifesta a preocupação social do grupo com o evento de letramento 

literário sucessivo ao ensaio. Consideramos também os ensaios como excelente oportunidade 

de caracterização das identidades: os colaboradores revelam suas perspectivas perante a vida e 

posturas de atuação no mundo. É nos ensaios que os papeis são distribuídos e a atribuição de 

cada é definida. Momento de interação e composição organizacional que revela os processos 

de criação do evento de letramento literário. O ensaio é o jogo lúdico teatral preparatório para 

o jogo lúdico futuro que é o evento em que corpo e intenções se manifestam em forma de 

leitura literária. 

Na figura 25, percebemos também os artefatos que compõem o jogo dramático. 

 

 

 

                                                           
8
O mais gigante, Juan Gedovius, FNDE, 2012. 
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Figura 25: Apresentação da dramatização a partir da obra O mais gigante 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Os colaboradores usam como artefato, além do texto literário propriamente dito, 

indumentárias que compõem o figurino e o cenário: capa sobre a blusa, lençol e manto azul 

simbolizando o céu. As crianças e jovens da escola visitada acompanham com atenção a 

leitura/dramatização. 

 

                 4.1.1.4 O trajeto/as viagens para as escolas 

 

Fazemos o trajeto para as escolas visitadas em transporte oficial do IFRN. Trata-se de 

um ambiente de pesquisa revelador de atividades e posturas lúdicas e de descontração. 

Normalmente, nessas ocasiões, cantamos ou conversamos livremente sobre temas diversos, 

fazemos também reflexões em forma de oração. É um dos momentos privilegiados para nos 

conhecermos melhor. Certa vez, em uma dessas viagens, uma das colaboradoras contou-nos 

muito acerca de suas impressões, de como percebia o mundo à sua volta e como lidava com 

certos conflitos existenciais. 

Na figura 26, mais um desses momentos. Destaque na cena, além do que já revelamos: 

a colaboradora segura uma cesta com guloseimas que serão distribuídas para as crianças da 

escola visitada, após a leitura literária e a dinâmica. Quase sempre havia um donativo dessa 

espécie: um doce, um bombom, uma lancherinha, um agrado, um carinho, um gesto de 

devoção e dedicação ao outro. Esse interesse em agradar, em deixar marcas/impressões 

positivas, com um aceno de afeição, revela-nos uma capacidade incrível que o projeto tem de 
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associar o literário a um jeito afetuoso de lidar com o próximo a quem nos dirigimos. Revela 

também que as atividades do DLCL não cumprem um script formal e burocrático e 

meramente técnico de leitura. 

 

             Figura 26: No trajeto para a escola colaboradora 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

Em quase todos os eventos, os colaboradores recorrem à estratégia do carinho literário 

revelado através do donativo comestível (um chocolate, uma lancherinha sortida), ou da 

doção de um livro. Vemos nessa atitude um sentido metafórico: os colaboradores do DLCL 

revelam um interesse em deixar marcas poético-existenciais na comunidade para quem a 

leitura literária foi direcionada. 

 

                 4.1.1.5 A visita às escolas 

 

Visitamos, de agosto de 2013 a setembro de 2015, três escolas, cada uma por mais de 

uma vez. Duas em Nova Cruz-RN (Escola Estadual Djalma Marinho e Escola Estadual 

Alberto Maranhão) e uma em Macau-RN (Escola Municipal Canto do Papagaio). As razões 

da escolha dessas escolas já explicitamos na seção Ambientes de pesquisa. 

Fizemos também visita ao IFRN, na ocasião em que os colaboradores deslocaram-se 

de Nova Cruz para o campus do IFRN de São Gonçalo do Amarante. 

Os eventos nas escolas compõem-se de: interação com a equipe pedagógica, entrada 

na sala de aula visitada, apresentação do projeto e dos colaboradores, diálogo de interação a 
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respeito do universo de cultura dos jovens, apresentação literária propriamente dita, 

dinâmica/estratégia de interação motivada pelo contexto sugerido na obra literária lida, 

interação/confraternização no momento do lanche coletivo, foto coletiva no momento da 

despedida. 

Vejamos um dos passo-a-passo em um dos eventos realizados. Observemos que cada 

etapa do evento revela-se de intenso significado relativamente às emoções e sentimentos 

compartilhados. Nessa perspectiva, consideramos as ações ocorridas, no contexto do DLCL, 

um movimento intenso de vida e não uma mera execução de atividade escolar no sentido 

tradicional do termo. 

 

              Figura 27: Chegada à Escola Djalma Marinho e integração com a equipe pedagógica 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Em destaque: a alegria e entusiasmo dos colaboradores. 

Os colaboradores são nossos alunos do IFRN, São Gonçalo do Amarante (oito no 

total) e nossas ex-alunas do IFRN Nova Cruz (duas ao total). A união de colaboradores de 

campus diferentes é uma das marcas desse evento. As duas colaboradoras de Nova Cruz se 

somaram ao grupo proveniente de São Gonçalo do Amarante. Isso revela a capacidade que o 

projeto tem de estabelecer laços e fortalecer a comunidade. 
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             Figura 28: Momento de interação inicial com a turma 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

No momento de interação inicial, os colaboradores intentam conhecer melhor os 

alunos da comunidade visitada.  

Na figura 28, as colaboradoras se apresentam e revelam para a turma o interesse delas 

com a leitura. Nesse evento, foi lido o texto Tempo de pipas, tempo de perdão (ver 

Apêndices) e foi realizada uma dinâmica/estratégia com a Árvore da amizade, 

caprichosamente confeccionada para esse momento: depois de conversarem acerca da 

importância da amizade, os colaboradores entregaram um papel verde, em formato de folha de 

árvore, para as crianças e jovens escreverem uma mensagem de carinho e afeto para o 

amigo/a. 

Foi também lido o livro artesanal com o conto Um apólogo, de Machado de Assis (ver 

Apêndices). 

Muitas vezes, essa vontade dos colaboradores de conhecer o universo de cultura dos 

alunos manifesta-se pela aproximação corporal para uma percepção mais minuciosa do outro: 

interagir com eles e saber de seus anseios e desejos. É o que vemos na figura 29. 
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             Figura 29: Diálogo de interação a respeito do universo de cultura dos jovens 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

             Figura 30: Organização da sala em configuração não alinhada das carteiras: formação do 

             círculo 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

Em destaque, na figura 30, o convite aos corpos para que participem do evento. 
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             Figura 31: Leitura literária propriamente dita 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Nessa cena, o artesanal e o tecnológico juntos: o livro confeccionado pelas 

colaboradoras e o celular que funciona como suporte para a leitura do conto. 

 

             Figura 32: Momento de confraternização com a equipe pedagógica e lanche 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 
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Em destaque: a confraternização dos colaboradores do DLCL com a equipe 

pedagógica da escola. 

             Figura 33: Foto coletiva no momento da despedida 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

Em destaque: a integração entre as duas comunidades: os alunos da escola visitada, os 

colaboradores do DLCL e a equipe pedagógica da escola. 

 

  4.1.1.6 Os momentos de interação 

 

Todos os momentos do evento são de integração, socialização, trocas significativas de 

afeto e colaboração. Todos os momentos são de autoconhecimento e conhecimento do outro. 

A alteridade é um valor motriz do projeto: uma arte de fazer no cotidiano dos colaboradores 

(CERTEAU, 2014) em benefício da comunhão e do desprendimento. Não somos apenas 

pessoas que integram um projeto acadêmico. Somos marcados por uma experiência de vida 

com consequências afetivas em nossas memórias coletivas (HALBWACHS, 2006). Estamos 

construindo a história de uma comunidade específica, cuja visualização e contemplação só se 

tornou possível em razão do trabalho de etnografia crítica e colaborativa que empreendemos. 

Na figura 34, o abraço, o afeto, o carinho das colaboradoras – após o momento da 

leitura literária feita por elas – sela a amizade fortalecida no decorrer da trajetória do projeto. 

Na Árvore da amizade: as folhas com mensagens de carinho e afeto. 
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             Figura 34: Abraço das colaboradoras após a leitura literária 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

                 4.1.1.7 Os textos lidos 

 

Nos eventos que realizamos, os colaboradores leram os seguintes textos literários: a) A 

caixa de Pandura; b) Lenita, a menina voadora; c) O apito mágico; d) O mais gigante; e) 

poesias de autoria própria dos colaboradores; f) O caso do vestido, poema de Carlos 

Drummond de Andrade; g) A Metamorfose, de Franz Kafka; h) A moça tecelã, de Marina 

Colasanti; i) A Bela e a Fera; j) Aquarela, poema-canção de Toquinho; k) O papagaio 

congelado; l) Tempo de pipas, tempo de perdão; m) O apólogo, de Machado de Assis; n) A 

florzinha cor-de-rosa; o) Fita verde no cabelo, de Guimaraes Rosa. 

Os textos apresentados estão nos Anexos desta dissertação. 

 

                 4.1.1.8 Os textos produzidos 

 

No contexto do DLCL, os textos produzidos compreendem os seguintes gêneros: a) 

escritas de si: autobiografias, autobiografias de leitores, depoimentos com impressões e 

reflexões acerca do projeto; b) pauta das reuniões; c) textos de divulgação do projeto: folder 

do projeto, arte/design da camisa do projeto, banner do projeto, marca-página do projeto; d) 
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poemas de autoria própria dos colaboradores; e) carta ao reitor; f) roteiro com etapas das 

dinâmicas/estratégias dos eventos. 

 

4.1.1.9 Os artefatos 

 

Os artefatos de leitura estão presentes em todos os eventos, especialmente nos 

momentos das dinâmicas. Porque têm uma natureza destacadamente teatral, as 

dinâmicas/estratégias de leitura são verdadeiros jogos cênicos cujo objetivo principal é a 

interação. 

Nos eventos do DLCL, o corpo é um artefato marcante. Os colaboradores usam o 

corpo para reconfigurar o espaço-tempo da sala de aula. Solicitam que os alunos ocupem 

outra disposição geográfica na sala: levantar da carteira, formar círculos, sair da sala de aula 

para o pátio, aproximar-se do outro e ouvir-lhe individualmente as demandas de leitura etc. 

O corpo-texto, o corpo-presença, corpo-interação, corpo-atitude é algo tão forte e 

visível nos eventos, que elegemos uma categoria de análise para essa prevalência. No DLCL, 

temos, através do corpo, uma ação-reflexão e, ao mesmo tempo, um posicionamento 

existencial de pertencimento ao mundo. 

Além do corpo e dos textos literários propriamente ditos, os artefatos de leitura são 

objetos usados para fortalecer significativamente a relação entre os colaboradores-alunos das 

escolas visitadas. Os artefatos em sentido amplo interagem com o artefato em sentido estrito, 

que é o próprio texto. Todos cumprem o papel de inserção ao texto lido; é uma estratégia de 

prolongamento da relação com o texto. 

Na Escola Djalma Marinho, o grupo de Sophia J., depois da leitura da narrativa O 

papagaio congelado (ver Anexos), dividiu a turma em pequenos grupos aos quais entregou 

folhas de papel caprichosamente dobradas, em formato de livro, e pediu que os grupos 

fizessem colagem dos trechos da história para recompor a sequência temporal dos fatos 

narrados. Embora tenhamos percebido uma tarefa numa concepção ainda mnemotécnica (os 

alunos colariam as partes do texto conforme se lembrassem da sequência da história), 

consideramos também que essa atividade foi criativa porque dispunha de uma interação mais 

calorosa entre os pequenos grupos e também porque, conforme Bosi (2003), o trabalho 

manual e a confecção artesanal são uma possibilidade de enraizamento identitário e de 

enfrentamento à sociedade tecnológica de consumo. 

É o que vemos na figura 35: 
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             Figura 35: Atividade manual de colagem da narrativa O papagaio congelado 

 

             Fonte: acervo da pesquisa 

 

Em outro evento, no dia 18 de setembro de 2015, nossa colaboradora Scay usou a 

máscara para retratar a metáfora da pessoa que escondia o rosto na época do nazismo de 

Hittler, quando havia violenta censura à liberdade de leitura. O argumento dessa abordagem 

histórica foi sugerido pela própria Scay, que havia lido sobre isso em suas pesquisas. Segundo 

ela, as pessoas, durante o holocausto alemão, escondiam-se através das máscaras para não 

serem facilmente identificadas em situações de leitura. 

A exposição e argumentação dessa estratégia de Scay foi feita em reunião do dia 09 de 

setembro de 2015, cuja pauta lemos a seguir: 
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Observemos a rejeição que os integrantes tiveram com a ideia de Scay. Ela, por seu 

turno, não retrocedeu em seu intento e seguiu firme no propósito da encenação. Na figura 36, 

Reunião do DLCL 

Data 09 de setembro de 2015 

Colaboradores: Maria Rosa, Valentina, Mariana, Scay, Erwin. 

 

Pauta: 

Parabéns e boas-vindas aos novatos. 

Sobre a nossa ida a Nova Cruz no dia 18 de setembro de 2015: 

Horários de saída para Nova Cruz: 6h30. 

Alguns reivindicaram o uso do uniforme escolar. 

Foi decidido que seria confeccionada uma árvore artesanal. Dividiram tarefas. 

Sobre o livro artesanal, ponderaram: qual o tecido usariam? Como equacionar os 

gastos que cada um teria. Decidiram fazer a compra do material no Alecrim. 

As meninas manifestaram interesse em fazer o evento em turmas do 6º ano. 

Erwin disse que usaria datashow e revela sempre a intenção de entrelaçar seu projeto 

de escrita literária ao contexto das aprendizagens que obteve no curso. 

O grupo delibera sobre como seriam sorteio e entrega de brindes para as crianças e 

jovens em Nova Cruz. 

Scay nos conta que comprou dois livros para serem entregues no dia do evento. Para 

ela a escolha dos alunos que receberiam os livros deveria ser a melhor nota. As demais 

meninas rebaterem com veemência esse critério. Disseram: “Isso não é justo! Nota não 

mede!” e frisaram a necessidade de priorizar outro critério e novas oportunidades. Os 

livros: Paulo Freire e Contos de Aprendiz, doado por um amigo de Scay. 

Expliquei a eles como seria nosso almoço. 

Scay propõe a ideia da dinâmica com a máscara (pintura no rosto). O grupo rejeita essa 

ideia. Nenhuma das meninas aceitaria usar tal estratagema. Recusaram de pronto. Scay, 

encantada com a iniciativa, não abre mão e perseverou que ela, sozinha, usaria o 

recurso. Scay passa então a nos explicar a importância simbólica da máscara. Segunda 

ela, na época de Hittler, os livros eram queimados e a leitura livre censurada. Naquela 

época, muitos leitores disfarçavam-se usando máscaras para não serem identificados 

em seus momentos de leituras. Para incrementar ainda mais sua estratégia, Scay usaria 

uma caixa, numa espécie de adaptação da Caixa de Pandora onde seriam colocados os 

livros que seriam doados como brindes. 

A programação para o dia 18 (ida a Nova Cruz) ficou assim definida: 

6h30: saída de São Gonçalo do Amarante. 

8h30: chegada à Escola Djalma Marinho em Nova Cruz. 

9h: apresentação das meninas. 

11h30: encerramento apresentação. 

12h: almoço. 

13h30: apresentação das meninas para as turmas vespertino. 

15h30: Apresentação de Poetaly. 

16h: apresentação de Erwin. 

16h30: lanche. 

17h: retorno a São Gonçalo do Amarante. 
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temos Scay posicionada minutos antes de participar da dinâmica, que ela mesma concebeu e 

planejou para o evento na Escola Djalma Marinho, em setembro de 2015. 

 

                            Figura 36: Colaboradora Scay com máscara e “Caixa de Pandora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

                              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Já no ambiente da sala de aula, Scay desenvolve sua dinâmica interagindo com a 

turma: escolhe alguns alunos e dirige-lhes mensagens retiradas da caixa. Ao final, presenteia 

alunos com livros de seu acervo particular. Na pauta da reunião do dia 09 de setembro, 

situada antes da foto da figura 36, vemos o registro correspondente à sugestão da doação dos 

livros e a polêmica relativa ao critério de escolha do aluno que seria “premiado”. 

Na figura 37, temos Scay interagindo na sala de aula da Escola Djalma Marinho: 
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Figura 37: Colaboradora Scay executa dinâmica com “Caixa de Pandora”, na Escola Djalma 

Marinho 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

4.2 PRÁTICA DE LEITURA IDENTITÁRIA, DE COMPARTILHAMENTO, ÉTICA 

E SOLIDÁRIA 

 

Os colaboradores do DLCL têm um perfil identitário em comum: o desejo de divulgar 

textos com temáticas de conteúdo edificantes para a vida em sociedade. Via de regra, os 

textos lidos veiculam mensagem de respeito às diferenças, tolerância, capacidade de se 

colocar no lugar do ouro e otimismo perante a vida. Predomina um interesse por textos 

literários fortalecedores da ideia do bem comum, da solidariedade e generosidade. 

Observamos também essa postura perante o mundo quando da escolha e confecção dos 

artefatos de leitura. Foi o que ocorreu em evento realizado em setembro de 2015. 

Para tematizar a importância da amizade, os colaboradores confeccionaram a Árvore 

da amizade: percorreram os arredores do IFRN, campus São Gonçalo do Amarante, até 

localizarem galhos de árvore; arregimentaram instrumentos e materiais para pintura (pincéis, 

verniz, tinta); como verdadeiros artesãos, enfeitaram a árvore até que obtivessem o efeito 

cênico que desejavam. É o que podemos apreciar nas figuras 38 e 39, que revelam o antes e o 

depois da dinâmica com a Árvore da amizade. 
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             Figura 38: Colaboradoras com galhos de árvore para confecção da “Árvore da amizade” 

 

                Fonte: acervo da pesquisa  

 

             Figura 39: Alunas do Djalma Marinho colocando mensagem de amizade na árvore 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 
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O trabalho manual empreendido pelas colaboradoras revela uma incrível capacidade 

de trabalhar para a felicidade do outro. Essa disposição para o bem é recorrente na atitude dos 

colaboradores do DLCL. 

Esse mesmo grupo, além da árvore, confeccionou artesanalmente um livro que foi 

usado em dinâmica subsequente à dinâmica da Árvore da amizade. No livro, colaram o conto 

Um apólogo, de Machado de Assis (ver Anexos).  

Na sequência das figuras 40 e 41, podemos apreciar o passo a passo dessa elaboração. 

 

             Figura 40: Confecção do livro artesanal para dinâmica com leitura do conto Um apólogo 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Nessa figura 40, temos jovens do Ensino Médio do IFRN São Gonçalo do Amarante 

que são nossas colaboradoras. Quem se atreveria a imaginar que essas jovens 

disponibilizariam de tempo e dedicação para confeccionar um livro e levá-lo para apreciação 

das crianças no município de Nova Cruz? Qual o tempo-espaço escolar transgressivo e de 

liberdade instauramos no contexto do DLCL? Se a ênfase fosse a abordagem conteudística, 

haveria predisposição para um trabalho como esse? Por que essas jovens se entregam, assim, 

tão devotadamente, a essa atividade? Poderiam tão somente estar cuidando de suas vidas 

individuais e atividades convencionais da escola, caso não tivessem a preocupação em atuar 

colaborativamente em trabalho de fortalecimento ético e cívico.  
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O que percebemos da cena é a manifestação da proposta de Foucault (2014;2015) e de 

Sousa Filho (2008): um cuidado de si e do outro manifestado no desejo/ação ético de atuar 

diferente e em liberdade no espaço tradicional da sala de aula; uma estética da existência 

alargada pelo sentido da colaboração da transformação da realidade em que vivemos 

(OLIVEIRA, 2010a; 2010b;2010c; 2004). 

 

             Figura 41: Leitura do conto Um apólogo no livro artesanal, na Escola Djalma Marinho  

 
              Fonte: acervo da pesquisa  

 

As posturas assumidas revelam a ação dos colaboradores em direção a um desejo 

fraterno de colaborar significativamente na trajetória do outro. É por essa razão que 

afirmamos ser as práticas de letramento literárias do DLCL práticas amorosas e éticas. 

 

 

4.2.1 Desencapsulamento das práticas invisíveis de leituras literárias: as vozes reveladas 

 

 

Para que seja possível a construção de uma prática pedagógica centrada nos Projetos 

de Letramentos, é necessário que saibamos dar voz aos alunos. Como consequência dos 

investimentos imprescindíveis na percepção tanto do universo de cultura deles quanto na 

capacidade de ouvir o que eles têm a dizer acerca de si e do mundo, teremos um cenário e um 

tempo-espaço escolar redimensionado e reconfigurado, uma vez que foi dada a chance de 

prolação das vozes múltiplas dos sujeitos participantes do processo. O desencapsulamento das 
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práticas e vozes invisíveis está imbricado, nesse sentido, à postura pedagógica, a um só tempo 

ética e cidadã, de revelar o contexto intersubjetivo de construção das identidades de sujeitos 

que tanto saberão mais de si quanto mais capazes forem de transformarem-se mutualmente. 

Oliveira, Tinoco e Santos (2011) esclarecem-nos acerca do importantíssimo ato e da 

inafastável atitude de envolver os alunos no processo educativo, “dividindo com eles 

responsabilidades, tarefas e formas de sentir (entusiasmo, desejo, cansaço, tristeza, alegrias, 

sucesso, incertezas)”. Para as autoras, a capacidade de ouvir o outro e a ênfase no 

protagonismo dos alunos, além de ser uma forma de construção da autonomia, é uma forma 

de “atribuir sentido ao mundo objetivo e social, pensando, agindo e sentindo com o outro” 

(OLIVEIRA, TINOCO E SANTOS, 2011, p. 35). 

A responsabilidade social de professores e alunos, lastreados pela independência e 

respeito mútuos, ocorre na razão direta da promoção da voz cívica e democrática de todos os 

participantes do processo educativo. Em Giroux (1997), encontramos as reflexões que nos 

embasam na fundamentação relativamente à necessidade dos Estudos Culturais, a premência 

do Pensamento Crítico, da Solidariedade, Ética e da Educação Crítica como pressupostos 

epistêmicos inarredáveis para professores e alunos imbuídos de novos desafios, que deverão 

ser assumidos, a fim de que seja criado um ambiente de aprendizagem em que prolifere a 

esperança, o protagonismo e a cidadania.  

No contexto de crise e de constantes mudanças, em que se dão as relações sociais e 

intersubjetivas, o enfrentamento às forças de poder paralisantes é condição sine qua non para 

a assunção de novo cenário e novas performances em Educação. Em sintonia com tudo isso, a 

opção pedagógica pela valorização das vozes e o direito à cidadania são a dupla face dos 

Letramentos Múltiplos com ancoragem nas Práticas de Letramentos e nos Projetos de 

Letramento. Para os sujeitos envolvidos nos processos – entelhados em descobrir as relações 

entre língua, texto e sociedade bem como em desvendar as práticas influenciadas e permeadas 

pelas novas tecnologias e pelas estruturas de força, luta e poder que lhes subjazem – esse é o 

grande desafio. 

A respeito dessa questão, baseamo-nos também nas reflexões de Santos (2012) acerca 

do letramento cívico e da valorização da voz identitária dos colaboradores. Segundo a autora, 

para que as vozes reais sejam consideradas, é necessário que a escola promova a cidadania 

através da legitimação das subjetividades e dos estilos de vida próprios de pessoas e grupos 

específicos. Não há cidadania plena sem respeito às vozes dos participantes em dado contexto 

social. Práticas de letramento, sensíveis à propositura de interações significativas e 

fortalecedoras, resgatarão o sentido cívico que deva ter a escola a fim de que sejam rompidos 
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os artificialismos de engrenagem tecnicistas. O direito à voz é inerente ao resgate do 

posicionamento do sujeito em seu locus social com a efetividade da participação em favor dos 

grupos, sem desconsiderar as arenas de conflito que são a sala de aula, o ambiente escolar e os 

espaços de intersubjetividade. 

Santos (2012, p. 80) chama as práticas escolares que valorizam as vozes dos 

alunos/colaboradores de “aprendizagem política”, uma aprendizagem garantidora de espaço 

de convivência de democratização e reveladora de conquistas coletivas que “demandam 

respeito, diálogo e poder de ação daqueles que se inserem nesse processo”. A autonomia e 

emancipação dos educandos adviriam dessa postura, a um só tempo, cívica e ética de 

reposicionamento crítico e cidadão no espaço de pertencimento e na vivacidade de nossas 

vozes reveladas e não silenciadas.  

Tradicionalmente, a escola desconsiderou a centralidade da voz dos jovens. A 

centralidade vigente ora elege a univocidade do professor (e dos profissionais que o cercam: 

pedagogos, por exemplo), ora atribui ao livro didático a verdade dos dizeres, ora prepondera o 

artefato técnico-composicional do texto como elemento principal para a atuação docente. O 

processo, nessa envergadura, emerge de um contexto exógeno aos jovens: não parte destes a 

tomada de decisões nem são considerados os desejos e subjetividades identitários. Na esteira 

de Santos (2012), cremos numa pedagogia que nos alicerça para o sentido cívico de trazer à 

cena sujeitos que ainda não foram ouvidos nem considerados no cenário de interação intra e 

extraescolar. 

Se o Estado-Escola não considera as identidades, enquanto critério indispensável para 

constituição do desejo literário, obviamente o que se dará no plano da constituição do sujeito 

é a invisibilidade dos leitores. 

Se o que está em jogo é perpetuação de práticas de ensino da literatura – centradas nas 

obras que o professor escolhe, sem dar chance de ouvir o que os alunos têm a dizer sobre o 

que leem e, sobretudo, ousar pôr em evidência a leitura audaz e transgressiva deles –, a 

herança tristonha que a escola deixa é a do não reconhecimento daquilo que é uma das 

virtudes mais importantes da humanidade: a capacidade de independência atinente ao contato 

com o mundo da imaginação proporcionado pela leitura literária. 

Em movimento inverso ao da perspectiva tradicional de ensino da literatura, as ações, 

atividades, eventos e interação dos colaboradores com a pesquisadora no DLCL são norteados 

sempre pelo respeito ao que eles leem; e mais: pela atitude ética de dar chance às pessoas de 

dizerem ao mundo o que é significativo para elas em termos de leitura literária. 



141 

 

Por esse prisma, os colaboradores apresentam suas escolhas literárias e se revelam 

leitores vorazes das sagas, trilogias e novos outros gêneros literários que tanto os seduz. 

Na figura 42, revelamos o colaborador Erwin relatando para a turma seu interesse 

pelas sagas e trilogias e revelando também seu projeto de escrita de uma saga. 

  

 

             Figura 42: Diálogo entre colaborador do DLCL e alunos a respeito do interesse 

pelas sagas e trilogias 

 

 
              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Reafirmamos o compromisso do projeto com a produção literária de autoria própria. 

Em relação à escrita de poesias, temos no projeto três poetisas: Maysa, Poetaly e Lisa. 

Por diversas vezes, encantamo-nos com as poesias delas. Elas já escreviam antes 

mesmo do DLCL. A escrita poética faz parte da vida delas. Predomina nelas textos de 

temáticas reveladoras do eu (de tom confessional) e também de temáticas do cotidiano (o 

prosaico vira matéria de poesia). 

Maysa também gosta de escrever poesias metalinguísticas. Como nesse exemplo: 
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Uma peculiaridade em Maysa é o reforço nas rimas. Esse recurso reverbera suas 

memórias coletivas: a mãe de Maysa sempre lê para as filhas cordéis rimados. Das leituras da 

mãe, vêm sua recordação literária afetiva. Certa vez Maysa nos contou de recordação antiga 

do cordel O pavão misterioso, lido em seu ambiente familiar. 

Nosso interesse pelas escritas poéticas autorais dos colaboradores é a compreensão do 

universo metafórico e identitário a fim de valorizar a biografia de escritores que eles trazem 

ao longo da vida.  

Tivemos eventos no DLCL em que a leitura literária foi fruto da sugestão da 

pesquisadora. Em duas ocasiões, foram divulgadas obras que compõem o universo de cultura 

literária da pesquisadora: uma no IFRN de Nova Cruz e outra na Escola Djalma Marinho, 

também em Nova Cruz. No IFRN, foi lido o texto Caso do vestido, de Carlos Drummond de 

Andrade; no Djalma Marinho, foi lida a obra A Metamorfose, de Franz Kafka. Como um dos 

Poesia de Maysa 

Convido-te a tentar 

 

Convido-te a tentar 

queria que todos sentissem 

o que sinto pela leitura 

queria que todos gostassem 

De viver uma linda aventura 

Pois quando começo a ler 

Passo a viver o que estou lendo 

Depois venho a perceber 

Que um dos personagens estou sento 

No decorrer da viagem (leitura) 

Podemos nos emocionar 

significa que os personagens 

Já estão a nos dominar 

A leitura, meu amigo, 

É uma forma de viajar 

Mesmo estando parado 

Mesmo sem sair do lugar 

Você que nunca leu 

Convido-te a tentar 

Pois todo o tempo que perdeu 

Irás querer compensar 

Quando você lê um livro 

Não vai mais querer parar 

Vai continuar sempre lendo 

Para em outras vidas assim poder se aventurar 

Por isso reforçarei o convite 

E aí vamos embarcar? 

Quero que saiba, não temos limites 

Lendo, o céu podemos alcançar 
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propósitos do DLCL é respeitar o universo de cultura literária de cada um e de cada grupo, os 

textos literários lidos pela pesquisadora não recebem o tratamento de textos “melhores”, ou 

textos “mais complexos” que os selecionados pelos alunos-colaboradores. Caso do vestido e 

A Metamorfose não são melhores e mais valorosos que Tempo de pipas, tempo de perdão ou 

mais literários que as sagas e trilogias que os colaboradores leem.  

Nesse sentido, fazemos a derrocada de determinadas práticas de letramento que 

consideram a voz do professor de literatura como a voz que “corrigirá” o gosto duvidoso dos 

alunos. Ler Caso do vestido e A Metamorfose só tem sentido, no contexto do DLCL, porque 

faz parte da memória coletiva literária da professora. Em sua vida, em sua autobiografia de 

leitora, essas obras constituem um referencial porque advêm da experiência biográfica dela 

nas comunidades de leitores das quais participou e nas quais interagiu. As obras em comento 

foram lidas por ela quando de sua participação em um grupo de teatro à época em que 

ingressou na UFPI. 

Como é de praxe, em todos os eventos do DLCL, um dos primeiros momentos é a 

interação dos colaboradores com a comunidade visitada. É o que observamos na figura 43 em 

que a colaboradora dialoga com os jovens e apresenta-lhes seu interesse pela obra literária em 

questão: A Metamorfose, de Franz Kafka. Na ocasião, eles ouviram-na relatar o quão 

importante essa obra é em sua biografia de leitora. Também testemunharam seu depoimento 

relativamente ao que a seduzia nessa narrativa literária, que conta a história do personagem 

Gregor, funcionário de uma dada empresa que, certo dia, amanhece metamorfoseado em 

inseto. 

Antes da visita à escola, a pesquisadora providenciou cópias da obra e distribuiu para 

os colaboradores do DLCL, que puderam fazer uma leitura prévia. Foi solicitado a eles que 

escrevessem um depoimento em que revelassem suas impressões.  

Observemos a capacidade que o DLCL tem de, a partir de seus próprios princípios e 

fundamentações teórico-metodológicas, lograr êxito em dar voz aos diferentes sujeitos e 

diferentes identidades leitoras que participam do projeto. Ora são os colaboradores que 

revelam sua escrita literária autorais – com suas propostas de escritas de poemas ou narrativas 

em forma de sagas e trilogias – ora é a própria pesquisadora que divulga as leituras literárias 

que fizeram e fazem sentido em sua trajetória de leitora. 

Na cena (figura 43), temos as duas comunidades entrelaçadas no evento de letramento 

literário: os colaboradores do DLCL e os alunos da Escola Djalma Marinho. Esse foi um dos 

eventos em que contemplamos alunos do Ensino Médio, o que comprova a multidimensão do 
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projeto no que tange aos públicos diferenciados para os quais nos dirigimos: crianças e jovens 

em fases e etapas diferentes de vida e escolaridade. 

             Figura 43: Interação inicial com a comunidade 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

Na figura 44, temos os jovens da Escola Djalma Marinho lendo A Metamorfose, com 

destaque para duas jovens, alunas do segundo ano do Ensino Médio. A obra não foi lida na 

totalidade, posto que o tempo destinado ao evento não permitia a integralidade da leitura. Para 

suprir essa lacuna, a pesquisadora providenciou cópias da obra e, ao final do evento, doou-as 

para a biblioteca da escola. 

 

             Figura 44: Comunidade do Djalma Marinho lê A Metamorfose, de Franz Kafka 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na figura 45, temos o destaque de um casal de colaboradores do DLCL com a obra 

literária nas mãos e realizando a leitura de trechos da obra. Ao fundo, temos alunos da Escola 

Djalma Marinho que também leem. Ademais, chama-nos atenção na cena: a) a jovem com a 

cabeça aconchegada ao ombro do companheiro de sala ao seu lado: detalhe sutil de afeto que 

nos desperta interesse quando o almejado é a construção de um ambiente/clima de afeto e 

comunhão e b) a postura de atenção e concentração com que os jovens realizam a atividade de 

leitura.  

 

             Figura 45: Colaboradores do DLCL e alunos do Djalma leem A Metamorfose 

 
              Fonte: acervo da pesquisa 
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Na figura 46, vislumbramos a pesquisadora no momento da leitura realizada por ela 

com a audição e acompanhamento dos colaboradores e alunos. Estes, em duplas, dispõem da 

obra ou de uma cópia desta. 

 A pesquisadora ressaltou os aspectos constitutivos da obra a respeito dos quais verte-

se seu olhar, sua curiosidade e suas expectativas de leitora. Destacou que um dos aspectos 

relevantes na obra diz respeito à crítica que é feita no tocante à coisificação do ser humano em 

ambientes sociais nos quais a lógica de sobrevivência das empresas e dos negócios é mais 

importante que os referenciais subjetivos e humanos. Nesse sentido, revelou que a obra traz à 

tona a falta de afeto e sensibilidade dos familiares e do patrão do personagem principal, 

quando não se preocupam com a situação de deterioração que Gregor sofria ao ter o corpo 

metamorfoseado em inseto. 

 

            Figura 46: Pesquisadora lê com as duas comunidades A Metamorfose 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na figura 47, vemos, com clareza e exatidão, a participação ativa de uma das 

colaboradoras do DLCL, momento em que ela profere suas considerações e impressões 

relativamente à obra comentada.  

Nessa sintonia, tivemos como consequência e impactos imediatos a oportunidade de 

dar voz aos colaboradores para que eles manifestassem seu apreço (ou não apreço) pela 
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matéria em discussão. Valorizamos, nessa propositura, a possibilidade cidadã de que aos 

jovens seja dada chance de participar do contexto de debate acerca de temas da 

contemporaneidade que interferem diretamente na constituição identitária dos grupos e 

comunidades que nos interessam mais de perto. Se, na situação de Gregor, os familiares 

viraram-lhe as costas – em seu momento de crise existencial e corporal tão grave –, em nossas 

vidas, em particular, em nossos ambientes sociais, quem são os algozes aniquiladores de 

identidade e desumanizadores e insensíveis às nossas metamorfoses/crises vida afora?  

Consideramos que essas ponderações – cotejando as temáticas da obra com aspectos 

cotidianos da vida mesma de cada um de nós – sejam relevantíssimas para inserção do 

universo de cultura dos jovens às problemáticas hodiernas das sociedades humanas em crise e 

em profundas mutações. 

 

             Figura 47: Colaboradora do DLCL comenta a obra A Metamorfose 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Apresentaremos, a seguir, um depoimento de uma de nossas colaboradoras, Açucena 

Maria, acerca da trajetória de Gregor, no qual ela estabelece uma relação entre a “crise” 

existencial de Gregor e um conflito existencial vivido por ela. Cremos ser expressivo e 

considerável a analogia entre o itinerário do personagem fictício e a biografia da 

colaboradora, visto que uma das concepções de literatura, que adotamos e defendemos, 

considera a leitura literária como uma das formas de humanização intermediada pelo 
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conhecimento e solidariedade com as condições de vida do outro. Ou seja, ter acesso às 

problemáticas existenciais pelas múltiplas vozes que ecoam no discurso literário é uma das 

maneiras de praticar a alteridade e, reconhecendo no outro o que em nós é também luta e 

conflito, promovemos autorreflexão e sensibilidade pelos outros e por nós mesmos. 

O depoimento foi produzido após solicitação via questionário, cuja pergunta central 

consistia em: “Levando em consideração que a trajetória de Gregor é a de alguém que se vê 

em uma situação inusitada e que, portanto, precisa lidar com o novo, com o extraordinário e o 

inesperado, faça-nos um relato de algum episódio da sua biografia que apresente semelhança 

com o itinerário de Gregor”. 

 

 

Além dos textos escolhidos, das leituras e comentários e dos textos literários e não 

literários produzidos, os colaboradores revelam suas vozes em depoimentos escritos gerados a 

partir das vivências compartilhadas nas práticas de letramento no contexto do DLCL. 

A solicitação dos depoimentos não impunha, obrigatoriedade, o cumprimento dessa 

tarefa. Com isso, imprimimos uma adesão espontânea: caso sentissem vontade de escrever, 

escreveriam. E nossa satisfação é grande porque, mesmo sem a compensação que retribuiria a 

execução da atividade de produção do texto (nota no boletim, rendimento acadêmico etc.), 

muitos fazem os depoimentos. 

Por essa ótica, consideramos que os depoimentos são escritas subjetivas de si, de 

identidades as quais se contentam em escrever para revelar aos outros os sentimentos e 

emoções que as experiências vividas no projeto promovem. 

Na sequência, o depoimento de uma das colaboradoras, Laura Beatriz, após um dos 

nossos eventos de letramento literário. Esse depoimento é bem interessante porque a 

Depoimento de Açucena Maria, colaboradora do DLCL, a respeito da 

obra A Metamorfose, de Franz Kafka. 

 

Após a leitura do livro a “Metamorfose” que conta detalhadamente esse 

momento inusitado na vida de Gregor, venho a refletir sobre algum fato de 

minha vida que possa se assemelhar ao mesmo. É claro que o que aconteceu 

com Gregor é uma história fictícia, mas em se tratando de um fato 

inesperado e novo para minha vida lembro primeiramente do momento em 

que descobri que teria sido aprovada em uma seletiva para o Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Após a descoberta, houve uma 

mistura de sentimentos: medo, dúvida, ansiedade, incapacidade, tristeza e 

etc. Essa confusão de sentimentos me fez cogitar em nem iniciar os estudos 

(desistir antes mesmo de começar!), mas, venci o medo através do grande 

apoio, força e motivação da minha família que me fez iniciar e estar no 

curso hoje com grandes planos para o futuro.  

 



149 

 

colaboradora resgata, em sua fala, o passo a passo de como fora o evento: a chegada à escola, 

a divisão dos grupos e turmas, caracterização do perfil da turma, as dificuldades sentidas, a 

interação inicial entre as duas comunidades, o conhecimento prévio acerca do universo de 

cultura deles, a leitura do folder do DLCL, as expectativas e descobertas relativas às 

memórias coletivas de leituras da turma, a descoberta da bíblia como uma leitura referencial 

na vida deles, a revelação de uma aluna ao se declarar poetisa. 

Quando o grupo de Laura Beatriz encerrou o evento, desloucou-se para a sala contígua 

onde estava ocorrendo o outro evento ao qual Laura se refere: a leitura de Lenita, a menina 

voadora, realizada pelo grupo de Maysa. Essa continuidade é bem relevante porque o grupo 

de Laura teve chance de, além de se apresentar, assistir à apresentação de outro grupo do 

DLCL. Essa entrada improvisada do grupo de Laura no grupo de Maysa não foi, porém, bem 

recebida por todos. Os colaboradores do grupo de Maysa consideraram isso uma “invasão” e 

revelaram (em reunião posterior de autoavaliação) que essa “invasão” prejudicou a 

performance deles. 

Essas arenas de conflito (CARRANO, 2010) são comuns no DLCL e comumente 

apresentam-se nas situações de disputa de espaço e poder; são as microrrelações e teias do 

poder (FOUCAULT, 2015). Alguns fazem questão de demarcar território de pertencimento e 

reproduzem, no próprio contexto do projeto, atitudes de intransigência em relação ao ir e vir 

do outro.  

Nesse cenário, ponderamos que a participação de todos é relevantíssima e ponderamos 

também que o desejo pela ocupação exclusiva de determinado espaço pode prejudicar uma 

dos valores norteadores do projeto, qual seja, a democracia. 
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O depoimento de Laura também nos conscientiza da importância da atuação dos 

colaboradores como etnógrafos, porquanto situa-os ativamente na construção dos significados 

das ações empreendidas. O texto de Laura é vivaz porque é fruto de uma experiência 

significativa. Ela está atenta a tudo; observa com esmero os detalhes das cenas; registra no 

olhar, na fala, na escrita, no coração e na alma tudo o que presencia; percorre espaços físicos e 

perscruta espaços subjetivos. Essas atitudes revelam que Laura sentiu-se incomodada com o 

silêncio da turma. 

Enfim! Podemos afirmar que o projeto ocasionou a Laura uma oportunidade de 

autoconhecimento e conhecimento do outro? Pelo relato produzido por ela, podemos 

considerar o locus de atuação do DLCL como revelador de vozes singulares, sedentas por 

DLCL 

Depoimento de Laura Beatriz, colaboradora 

 

No dia 06 de setembro de 2013, fomos levar nosso projeto Divulgando Leituras, 

Construindo Leitores para a Escola Estadual Djalma Marinho, contamos com a presença 

da nossa professora Teresa Paula, da coordenadora de apoio acadêmico e do coordenador 

de extensão. 

Ao chegarmos na escola fomos muito bem recebidos pelo diretor e os professores, 

cujo o diretor é pai de uma das componentes do nosso projeto. Ele tinha separado dois 6º 

anos e um 7º, onde podemos apresentar nosso projeto de extensão. Nos dividimos em três 

grupos, os dois primeiros ficaram com os dois 6º anos e a gente ficamos com o 7º ano. 

Entramos na sala e em seguida nos apresentamos, como a turma já era de adolescentes 

ainda tivemos dificuldades, falamos sobre nossas experiências de leituras apresentamos 

nosso folder e perguntamos se eles já tinham lido algum livro, alguma poesia mais a 

resposta foi o silencio, depois de alguns minutos foi que dois alunos falaram que já tinham 

lido a Bíblia e uma das meninas falou que não gosta de ler mais gosta de fazer poesias. 

Finalizamos e perguntamos se eles queriam que a gente voltasse para conversar 

novamente com eles e disseram que poderíamos voltar então nos despedimos e fomos à 

outra sala onde o segundo grupo também estava terminando de se apresentar, a professora 

Teresa nos apresentou a turma e a gente saiu. Fomos para última sala onde o grupo estava 

começando a ler um livro, cujo nome era A caixa de Pandura que contava a história de 

uma garotinha que não queria dividir nada com ninguém, depois de terminar a história os 

componentes do grupo fizeram uma pequena gincana para saber quem tinha prestado 

atenção, os mesmo levaram uma pequena caixa preta semelhante a da história. 

Saímos para tirar algumas fotos com as três turmas juntas, visitamos a biblioteca 

onde havia sobre as mesas vários livros tivemos a informação que na escola está 

acontecendo o projeto de leitura nas salas e que os alunos já tinham lido todos os livros 

que estavam sobre as mesas. Nossa professora perguntou se tinha como marcar uma nova 

data para que pudéssemos retornar as turmas e a professora que estava nos acompanhando 

disse que havia sim essa possibilidade, disse também que quando retornássemos queria 

nos levar ao 9º ano onde tem uma aluna que recita poemas. 

Concluindo essa primeira experiência serviu para que a gente mostrasse nosso 

projeto, contássemos nossas experiências de leitura e ouvíssemos o que os alunos da 

escola tinham a nos dizer.  
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outras formas de participação no mundo?  Cremos que sim e não ignoraremos que todo 

autoconhecimento e conhecimento do outro é também a tomada de consciência dos conflitos. 

 

 4.2.2 Leitura, fortalecimento e transformação de vidas  

 

Quando nos referimos à leitura e à escrita como fonte de fortalecimento, estamos 

aderindo à concepção de leitura como ação humana para a transformação de vidas. Leitura 

não apenas como acesso à tecnologia de decodificação do código escrito, mas leitura para 

emancipação (FREIRE, 2007). Concebemos, pois, a leitura de fortalecimento aquela que, em 

conformidade com as reflexões de Oliveira (2010c, p. 132-133) impulsiona alunos e 

professores a “mostrar disposição para o trabalho cooperativo e solidário (ler com o outro, 

escrever com o outro)”, e ainda: “comportar-se como agente de letramento e mudança; 

sensibilizar-se para a função social da escrita (escrita como um instrumento de ação social e 

cívica)”. 

Na esteira desse raciocínio, consideramos que a transformação de vidas 

verdadeiramente significativa é associada a um exercício de autoconhecimento emancipador e 

também de alteridade para a formulação da contraface à sociedade narcisista e consumista da 

modernidade líquida, na qual a “incerteza e a desconfiança governam a época.” (BAUMAN, 

1998, p. 20). Consideramos também que os processos de aprendizagem, capazes de 

transformar vidas, só o são na mesma direção em que apontam para os conflitos inerentes a 

existência humana. 

O cenário hodierno nos revela os territórios governados pelas instabilidades; os 

contextos sociais geradores de inseguranças permanentes; e a supremacia dos eu’s 

autossuficientes e megalômanos. Se, de tal sorte, já não cremos mais no progresso e fé na 

história, de outra sorte nos transformamos em identidades para o consumo (verdadeiro 

exorcismo!); autoperpetuamos a falta de confiança em nossos destinos e fomos traídos na 

esperança que nutríamos pelo Estado-de-Bem-Estar-Social-Protetor (BAUMAN, 1998; 2001; 

2013). 

Na contraface disso, propomos uma ação-reflexão, em forma de projeto de letramento 

literário, que almeja um reconforto solidário, um discurso de otimização social e um encontro 

sinergético com o outro, também carente de metáforas e de chances de dar outro sentido aos 

momentos de crise e conflito. Trata-se do enlace afetivo sem desconsiderar as searas das 

guerras cotidianas, na perspectiva de uma felicidade agonística (SOUSA FILHO, 2008). 

Trata-se do resgate do elã vital que nos recupera em nossa existência genuinamente humana, 
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no afã de esculpirmos o respeito ao outro e a nós mesmos – sintonizados que deveremos estar 

em nosso propósito e trilha para a construção de sentidos e para a autoafirmação cívica e 

identitária, através do uso consciente e crítico das linguagens nas comunidades nas quais 

atuamos. 

No contexto do DLCL, damos chances aos que necessitam falar de si e de suas leituras 

e aos que sentem imenso prazer em ler para os outros. Isso é transformador porque atingimos 

substancialmente uma das características que nos especifica como humanos: a nossa 

incansável necessidade de metaforizar a existência (PETIT, 2013). Não sobrevivemos sem 

metáforas. Por isso que leitura transformadora é a que emancipa ao tempo em que reconfigura 

nossa situação no mundo. Emancipar é construir inúmeras metáforas de si. Os textos 

literários, nesse desiderato, saem em vantagem. Não só eles, mas o cinema, as autobiografias, 

a ciência revolucionária e todos os discursos atraentes e provocadores. 

A seguir, a escrita autobiográfica de Garoto do Coração Azul, colaborador do DLCL. 
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No transcurso da convivência no DLCL, tivemos oportunidade de produzir uma escrita 

de si na qual os colaboradores contam de suas experiências e expectativas de vida. No intuito 

DLCL. Escrita de si. Depoimento autobiográfico 

Garoto do Coração Azul 

 

Já ouviu falar do Garoto Coração Azul? Aquele que fisicamente tem um olhar marcante e 

que atrai outros olhares, somente pelo tom. Do cabelo cor de ouro e ondulado, como ondas 

percorrendo o mar ao fim da tarde. Um cara vaidoso não só com sua estética mas com seus 

sentimentos e ideais. Não lembra?  

Todos que o conhecem mais intensamente, sabem o quão sonhador ele é. Um ambicioso 

em usufruir até o último instante de vida que o possa ter. Há uma ânsia em viver que o domina e 

o faz viajar pra onde queira, sem sair do lugar, ali mesmo dentro de sua mente. Por falar em 

mente, nossa! Que turbilhão de pensamentos, ideias, planos e memórias há ali. Uma bagunça 

organizada que ele se perde, mas sabe de cada coisa, metaforicamente falando, um universo cheio 

de galáxias, planetas e seus buracos negros.  

Tem um coração bom. Piedoso. Mole, ao ponto de nunca negar uma chance a si próprio e 

duro, ao ponto de fechar-se pela culpa de desperdiçar ou investir errado em alguma dessas 

chances. Um coração que muito apanhou, revidou e que hoje só quer pulsar em paz, revitalizado 

por momentos de alegria.  

O Garoto do Coração Azul tem seus dias ruins, o próprio, prefere se isolar nesses dias. 

Ele não é uma boa pessoa pra bater um papo nesses baixos da vida. Mas sempre passa e quando 

passa, sai arrancando sorriso de todos que os fazem bem, com piadas sem graça ou com. Ele 

gosta de ser lembrado, infelizmente, na maioria das vezes, só o lembram quando lhes convém. 

Isso o magoa.  

Ah! Pensa numa pessoa que ama passear e apreciar, registrando em fotos tudo ao seu 

redor. Um pouco consumista mas aprendendo a se controlar e podar essa vontade toda de 

comprar, assim como seu dinheiro também foi podado.  

Está sempre em busca de sua boa forma, mas não resiste a uma coxinha de frango, uma 

lasanha ou uma fatia grande de torta de chocolate.  

Quer um curso superior, ainda planeja fazer o que mais quer e sempre almejou, 

jornalismo. Expor sua opinião, seus ideais e seu ponto de vista crítico daquilo que muitos não 

conseguem dar voz. Quer uma carreira, não obrigatoriamente de sucesso, mas que permita 

mostrar sua capacidade como ser humano e profissional e através disso, ter uma vida melhor. 

Com o fruto de seu trabalho, proporcionar uma velhice digna e confortável para sua mãe, melhor 

amiga e companheira nos piores e melhores momentos da sua vida. Ele vive pra si, mas sempre 

pensando nela. Ela, o seu porto, ponto de partida e chegada. 

Então, lembra dele? Não? O Garoto do Coração Azul! Aquele que dança, pula, faz 

bagunça, chora e rir nos momentos mais difíceis. O que procura está sempre de bem com a vida 

pois espera que ela o recompense de alguma forma. O apaixonado por fins de tarde, pelas luzes 

da cidade a noite e seu clima instigador que o faz querer sempre mais e ir além, fã de poemas que 

o descrevem momentaneamente, que tem nos olhos o brilho das estrelas enquanto as admiram e 

observa o céu a noite. O rapaz que sonha em conhecer o mundo, o seu mundo, o que ele já 

construiu em sua mente e quer explorar fora dela.  

Você pode não conhecer o Joelson, mas ele fará com que você o conheça. Se depender do 

próprio, todos ainda ouvirão falar dele, como aquele que sofreu bastante em uma fase de sua vida, 

mas não se deu por vencido. Enfrentou, foi atrás e conseguiu. O rapaz sonhador, de alma 

colorida, que realizou seus pequenos e grandes sonhos. O que viveu mais do que poderia viver e 

foi feliz. Teve seu final feliz. Não! Sem final.  

Você sempre verá, sentirá ou lembrará do Joelson, mesmo sem o conhecer, ao observar 

um por do sol, as estrelas, ao dar uma gargalhada de uma piada sem graça ou ao apreciar as luzes 

da cidade a noite. É isso que ele é, transmite, foi e sempre será. Luz! 
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de associar essas escritas ao projeto de transformação de vidas e fortalecimento, analisaremos 

a seguir o relato de Garoto. 

Na escrita de Garoto do Coração Azul, percebemos uma miríade de sentimentos, 

emoções, percepções e sensações de vida capazes de revelar muito de sua vida e de seu 

posicionamento no mundo. Sua escrita é reveladora de uma identidade sedenta por uma 

participação no mundo de forma intensa e pujante.   

A participação de Garoto do Coração Azul no DLCL já imprimia a marca de sua 

estética de vida (FOUCAULT, 2014; MAFFESOLI, 2009) antes mesmo da leitura de sua 

escrita de si. É sempre atuante, engajado e preocupado com os outros e nos presenteia sempre 

com muita afabilidade.  

Essa ânsia e esse desejo de participar do mundo de maneira intensa, revelados em suas 

palavras: “um ambicioso em usufruir até o último instante de vida que o possa ter. Há uma 

ânsia em viver que o domina e o faz viajar pra onde queira, sem sair do lugar, ali mesmo 

dentro de sua mente”, estão expressos quando ele confidencia que o curso de Jornalismo 

poderá ser mais uma chance de ter voz na sociedade: “quer um curso superior, ainda planeja 

fazer o que mais quer e sempre almejou, jornalismo. Expor sua opinião, seus ideais e seu 

ponto de vista crítico daquilo que muitos não conseguem dar voz”.  

Garoto do Coração Azul usou a terceira pessoa do singular para falar de si e isso não 

tirou a subjetividade do relato. 

 

4.2.3 Desterritorialização dos ambientes de leitura  

 

A proposta de desterritorialização acompanha o DLCL desde a sua fundação. Quando 

iniciamos as atividades, já deixamos fixado que a realização dos eventos de letramento 

literários em escolas da comunidade seria a nossa tônica.  

A princípio, atuamos em rede de três escolas: do IFRN, Nova Cruz, para a Escola 

Djalma Marinho e Escola Alberto Maranhão também em Nova Cruz. Na sequência, passamos 

a atuar em Macau, na Escola Canto do Papagaio e no IFRN, campus São Gonçalo do 

Amarante. 

Esse desejo-movimento de não se restringir às quatro paredes da sala de aula é uma 

manifestação a um só tempo libertária, do ponto de vista geográfico, e transgressora, do ponto 

de vista de romper com as cercanias da escolarização/disciplinarização tradicional da 

abordagem do literário na escola. 
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O impulso para outras formas de ocupação do espaço de aprendizagem encrosta-se na 

ação-reflexão e na teoria-prática de um fazer epistêmico-metodológico cujo diferenciador é a 

assunção do professor e dos alunos como pesquisadores etnógrafos críticos. 

A ênfase na constituição identitária do projeto reforça nosso intento andarilho de 

divulgadores da leitura literária que não se comprazem em ter um território confinado e único. 

Se as identidades são plurais, os espaços hão de ser plurais também.  

Convivemos, nesse transcurso de 2013 a 2015, com comunidades bastante diferentes 

entre si. No próprio contexto do DLCL, o perfil identitário é marcado pela heterogeneidade de 

desejos, perspectivas de vida e performances subjetivas várias. Esse traço – a despeito da 

tentativa de uniformização da sala de aula tradicional – é marca positiva para nós que 

desejamos compreender o humano a partir da interação com as diferenças e da disposição 

para o conflito como mecanismo de autodescoberta e descoberta do outro. O processo de 

transformação de vidas se dá na exata medida dessa abertura para a ocupação de outros 

espaços de sociabilidade crítica. 

Nessa seção, verteremos o olhar para a memória coletiva que temos dos eventos que 

realizamos em Macau, na Escola Canto do Papagaio. Fomos ao Canto do Papagaio duas 

vezes:  a primeira em novembro de 2014 e a segunda em julho de 2015. 

Buscaremos, no resgate afetivo das memórias que se revelam nas fotografias, 

caracterizar o ambiente afetivo, físico, literário e de interação que construímos nessas duas 

idas a Macau. 

As particularidades das práticas de letramento que desenvolvemos residem nas 

peculiaridades da comunidade de lá: pela primeira vez, atuamos junto a crianças de menor 

idade em relação às crianças que visitamos nas Escola Alberto Maranhão e Djalma Marinho. 

Como revela a figura 48, trata-se de turmas do Ensino Fundamental inicial, moradores 

do bairro onde a escola é localizada ou das regiões circunvizinhas.  

Na cena, observamos as crianças posicionadas em semicírculo à espera do momento 

da leitura literária. Algumas estão sentadas ao chão; outras, em cadeirinhas. Observamos 

também, além das crianças, três colaboradoras do DLCL com a camisa do projeto (uma delas 

é Isabele, nossa ex-aluna e quem nos levou à comunidade), a professora da turma, à esquerda 

da foto, de blusa branca e uma mãe de aluno de costas com um de seus filhos no colo. A 

participação das famílias das crianças é outro diferencial dos eventos ocorridos no Canto do 

Papagaio: nas duas vezes que fomos, tivemos a grata satisfação de contar com a presença de 

mães e avós durante o evento. Outro destaque da cena é o caderno de anotações que uma das 

colaboradoras tem ao colo, o que revela o interesse em participar com seus registros e 
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depoimentos que seriam escritos por ela. Nessa sintonia, relembramos o fundamental papel 

desempenhado pelos alunos/colaboradores como etnógrafos de sua própria prática de 

pesquisa. 

 

Figura 48: Leitura literária na comunidade da Escola Canto do Papagaio e colaboradores 

Do DLCL 

 

               Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na figura 49, vislumbramos o momento em que três colaboradoras realizam a leitura 

do conto A formiguinha e a neve. Os participantes do evento são os mesmos da figura 

anterior: crianças, colaboradores, professora e familiares. O ângulo em que a foto foi tirada 

permite divisar o espaço da sala de aula com mais precisão: percebemos com nitidez as cores 

(a parede de um azul muito lindo e vibrante), o formato, os letreiros, objetos, móveis e 

utensílios que compõem o cenário da sala de aula. O aspecto físico/ornamental da sala sugere-

nos alegria e bem-estar; sugere também zelo e dedicação de quem se dispôs a organizar o 

espaço. 
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             Figura 49: Colaboradoras do DLCL, na Escola Canto do Papagaio, leitura do  

Conto A formiguinha e a neve. 

 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Já na figura 50, do ângulo em que fora tirada, vemos mais de perto algumas crianças. 

Percebemos faixas etárias diferentes entre elas.  

 

             Figura 50: Crianças da Escola Canto do Papagaio, Macau 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

Algo muito interessante também nos remete de forma satisfatória e esfuziante ao valor 

simbólico da cena da figura 50: a participação da família não ocorria apenas com a presença 

das mães e avós, posto que vemos, in loco, no colo de uma das alunas, sua irmãzinha que 

também acompanha o evento literário.  Isso diz muito acerca da comunidade do Canto do 

Papagaio: a participação nas práticas de letramento literárias alarga-se para a família dos 

alunos em um sentido gracioso que muito nos anima em nossos propósitos de formar 

comunidades de aprendizagem ligadas em elo de afeição. 

Na figura 51, na perspectiva em que a foto foi tirada, vislumbramos a presença e 

participação das mães, avós e irmãos dos alunos da Escola Canto do Papagaio. A partir do 

acontecimento em foco, percebemos o nítido entrelaçamento entre comunidade escolar e 

comunidade familiar. Isso engrandece nossa alegria relativamente ao valor que damos à 

integração e interação dos diversos participantes na simbiose entre vida e escola, que as 

práticas de letramento, consubstanciadas em Letramentos Múltiplos, revelam. Ou seja, ler e 

escrever não se restringe a uma técnica, mas a um entrelaçamento de mundos de letramento, 

de universos de cultura e identidades plurais, que desvelam o caráter multidimensional e, por 

que não dizer: amoroso da aprendizagem em sentido pleno. 

 

             Figura 51: Familiares das crianças participam do momento literário 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

Na figura 52, daremos o destaque, mais uma vez, à criança no colo da mãe. Trata-se da 

mãe e irmã de uma das alunas. Temos também na cena a professora da escola, os 

colaboradores do DLCL e demais crianças da escola. Em pé, sem adentrar à sala, familiares 

posicionam-se juntamente com outra professora. À direita da cena, avistamos um dos 

colaboradores fazendo o registro etnográfico através de filmagem em sua câmera. 

 

             Figura 52: Comunidade do Canto do Papagaio e colaboradores do DLCL 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na próxima cena, retratada na figura 53, foram registradas as crianças no momento em 

que receberam as lancherinhas, caprichosamente confeccionadas e montadas pelos 

colaboradores do DLCL. Percebemos também na cena que as crianças apreciam, além de itens 

de lanche (pipoca, doces, chocolates e bombons), revistas que também compunham a doação. 

Pela imagem, notamos o envolvimento de cinco crianças com a apreciação das revistas que 

receberam de presente e recordação. 

Elucidamos, no cotejo com a imagem, a dimensão que as práticas de letramento 

literário do projeto atingiam: não bastava ler as obras, era preciso marcar o evento com outros 

signos e significados, por exemplo, a preocupação com o outro; o gesto de doação 

reverberado em gesto de carinho; a leitura literária associada ao zelo e responsabilidade com o 

outro. 

 

             Figura 53: Crianças com revistas e lancherinhas que ganharam de presente 
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              Fonte: acervo da pesquisa  

 

Na figura 54, o registro fotográfico ao final do evento na Escola Canto do Papagaio 

com a união de todas as comunidades envolvidas. A imagem sacraliza o elo e nos apresenta 

como horizontes a esperança renovada e o desejo de manutenção de nossas práticas nesse 

ambiente que não é mero ambiente de pesquisa acadêmica, mas um espaço de prolongamento 

de nossas expectativas de vida e de laços fraternos.  

 

             Figura 54: Encerramento do evento, foto de confraternização 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  
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Na sequência, na figura 55, o registro de mais uma cena de lazer e confraternização 

com os colaboradores em um dos pontos turísticos de Macau. Os colaboradores do DLCL 

irmanados e revigorados após o evento na comunidade do Canto do Papagaio. 

 

             Figura 55: Confraternização dos colaboradores em ponto turístico de Macau 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

Se não fosse o princípio da desterritorialização, não teríamos ousado transpor os 

limites geográficos e não adentraríamos em um ambiente diferente do nosso. Ainda hoje 

estaríamos circunscritos ao espaço-tempo convencional da escola. Importa também enfatizar 

que a simples saída do ambiente cotidiano escolar não é, por si só, construção de outros 

paradigmas de ensino. É preciso, outrossim, além de sair, construir uma experiência 

significativa de aprendizagem na comunidade para onde nos destinamos; é preciso crer que o 

deslocamento é fonte inegável de transformação de vidas; é preciso confiar na trajetória de 

solidariedade que a leitura literária compartilhada poderá oferecer. Qual Ulisses, da Odisseia 

de Homero, é preciso crer nos contratempos da viagem e não estar seguro o suficiente das 

possibilidades de retorno.   

Após a realização do evento na Escola Canto do Papagaio, Thales, colaborador do 

DLCL, escreveu o depoimento que contemplaremos a seguir. 
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Algo nos chamou especial atenção no depoimento de Thales: ele descobriu que as 

crianças no Canto do Papagaio em sua maioria não são alfabetizadas. Mais que isso: ele 

revela muita sensibilidade social em relação a essa descoberta. Esse é talvez um dos 

sentimentos do etnógrafo crítico: um desejo de trabalhar em favor da comunidade onde atua. 

Outro evento que foi bastante relevante para o grupo, relativamente à 

desterritorialização, foi a visita à reitoria e diálogo com o reitor do IFRN. A realização desse 

evento ocorreu em razão de o grupo sentir a necessidade de um apoio institucional. Nosso 

intento era o de angariarmos livros e demais forma de apoio para subsistência do projeto.  

Em se tratando das produções textuais oriundas desse evento, ficamos bastante 

satisfeitos com os dados gerados. Uma das colaboradoras, Sofia, escreveu uma carta para o 

reitor explicando as razões da visita e argumentando a respeito das solicitações. 

DLCL 

Depoimento de Thales 

Evento na Escola Canto do Papagaio 

 

Saímos por volta de 07h40min da manhã do IFRN (Campus Nova Cruz) com destino a 

Macau. A viagem foi bastante tranquila e aconchegante. Fizemos uma parada rápida em 

Parnamirim pra abastecer o ônibus e fazer uma lanchinho. Após seguimos caminho em 

direção ao nosso destino. Tudo estava de acordo como o combinando da Prof.ª Teresa até 

receber uma ligação, não esperada. Chegamos ao IFRN (Campus Macau) por volta das 

12h30min, pegamos uma aluna simpática do IFRN (campus Macau), que contribuiu 

bastante para nós chegarmos até aqui “Macau”, em seguida almoçamos todos juntos em 

um restaurante bastante aconchegante, onde nos sentíamos em casa. Foi tudo perfeito da 

recepção na chegada até à hora da despedida sem contar que a comida estava uma delícia.  

Após, saímos em direção a escola Canto do Papagaio, nas proximidades de Macau. No 

caminho fizemos uma parada rápida pra tirar fotos no Moinho, um ponto histórico da 

cidade. Chegando à escolinha Canto do Papagaio, tudo ocorreu como planejado, as 

meninas fizeram a dinâmica da caixa de Pandura, chegando ao final com as brincadeiras 

sobre A Caixa de Pandura, ficou bastante divertido. Pois teve uma participação direta com 

as crianças. Após tivemos uma notícia que nos entristeceu um pouco: cerca de 80% da 

turma não sabia ler e tem dificuldades em escrever. Mas foi maravilhoso visitar a escola 

Canto do Papagaio, ver os olhinhos das crianças brilhando de alegria pelas brincadeiras e 

as premiações ao final, foi tudo muito gratificante.  

Contudo, é desta forma que conseguimos ver a educação mal administrada entristecedora 

do nosso Brasil. Em seguida, voltamos a Macau pra tirar umas fotos em outro 

determinado ponto, e depois deixamos duas meninas, que conhecemos nesse dia, ex-

alunas de Teresa, a quem demos carona no ônibus. Após, seguimos viagem, assim 

voltando para nossas localidades, paramos em João Câmara pra fazer um lanchinho 

rápido. Em seguida, continuamos nosso destino. A volta foi bastante divertida, pois todos 

nos tornamos mais íntimos uns com os outros, assim conversamos coisas engraçadas e 

atraentes. A viagem foi perfeita, pois tudo ocorreu da melhor forma possível, e a tal 

ligação não afetou em nada, graça a Deus, pois enquanto tem um torcendo pra dar errado 

têm vários pensando positivamente. Espero que esta seja a primeira de muitas... 
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A seguir temos a carta produzida por Sofia. 

 

 

Mais uma vez percebemos o interesse em colaborar significativamente com a 

comunidade de leitores. Sofia percebe a carência de livros na biblioteca das escolas visitadas e 

reivindica do poder estatal/reitor apoio. 

Na figura a seguir, está retratado esse momento. 

             Figura 56: Encontro dos colaboradores do DLCL com o reitor do IFRN 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

Carta ao Reitor 

(Carta redigida por Sofia, colaboradora do DLCL) 

 

Magnífico Reitor, [cita o nome do reitor], 

Somos o grupo Divulgando Leituras Conquistando Leitores e viemos oficializar nosso 

pedido referente à sua ajuda como fator de aproximação entre nosso projeto e a 

participação das editoras, buscando doações de livros que serão revertidos para as escolas 

as quais atuamos. 

O referido projeto, criado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte/Nova Cruz, 

objetiva divulgar leituras nas escolas da região, através de visitas planejadas, oficinas e 

dinâmicas de grupo, para atrair e despertar em outros alunos o mesmo desejo que nos 

permeia que é vivenciar os livros de maneira prazerosa e, ainda, fazer entender a 

importância da leitura para a melhoria da escrita e interpretação destes alunos. 

Dentre as visitas que já fizemos, foi possível perceber a escassez de livros nas bibliotecas 

das escolas públicas e essa falta de disponibilidade também é fator de dificuldade e 

distanciamento entre leitura e estudante, por isso se tornou presente em nós o desejo de 

conceder doações para estas escolas. 

Sentimo-nos honrados em ter o apoio de Vossa Magnificência em nosso projeto e, como 

temos dito, desejamos com fervor literário que nosso pedido seja aceito. 

 

Atenciosamente, 
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Depois desse momento da visita, os colaboradores produziram também depoimentos 

com as reflexões acerca do evento. 

É o que apreciaremos a seguir. 

 

 

 

 

O interesse, gosto, prazer e curiosidade pela desterritorialização advêm da 

possibilidade dos encontros entre pessoas de experiências e trajetórias de vida distintas. A sala 

de aula é um ambiente de encontro, mas não pode ficar restrita a si mesma. Depois do contato 

inicial promovido no ambiente escolar, é necessário galgar outros rincões para fortalecer a 

percepção de que o mundo é vário e as identidades são caleidoscópios.  

Quando nos dirigimos para as escolas que visitamos, guiamo-nos pelo desejo do 

encontro, que não é furtivo, visto que fora atenciosamente concebido e planejado. Os 

encontros que proporcionamos refletem esse gosto pela palavra do outro, isto é, nas situações 

em que aprendizagem e alteridade são sinônimos. Nas palavras de Petit (2013, p. 125): 

“acolher as palavras do outro, que é testemunha do seu desejo, com o qual mantém uma 

relação próxima ao amor”. Ou também no reforço em Kay (1998) pela defesa das práticas de 

letramento que vençam a arrogância dos letramentos que silenciam, esmagam, tripudiam e 

submetem ao isolamento e ao silenciamento. Sair das cercanias da sala de aula para 

encontrarmo-nos o mais intensamente possível com o outro e cada um consigo mesmo, sem 

desconsiderar os conflitos que nos abastecem. 

Depoimento de Fernanda Brum, colaboradora do DLCL, sobre ida à 

reitoria 

 

No dia 11 de agosto de 2014, os alunos do projeto “Divulgando Leituras 

Conquistando Leitores” estiveram em Natal-RN para participar de uma 

importantíssima reunião com o Reitor [cita o nome do reitor]. A pauta seria 

tratar de assuntos relacionados à doação de livros e à possível confecção de 

agendas, para que possamos registrar os momentos vividos no projeto. 

Tivemos uma ótima recepção e fomos muito bem recebidos pelo reitor, uma 

pessoa educada que ocupa um cargo importante, mas que demonstrou ser 

alguém muito humilde e simples. [Cita meu nome] e alguns membros do 

projeto descreveram o que seria o projeto, qual a importância dele para os 

integrantes como também para as pessoas que estão sendo beneficiadas. O 

Reitor deixou bem claro, em seus comentários, que nos ajudaria no que fosse 

possível, inclusive tentar entrar em contato com editoras que possam nos doar 

livros para trabalharmos nas escolas em que o projeto atua. Ele parabenizou o 

projeto e nos deu dicas importantes com relação ao nosso público alvo, para 

que possamos incentivar a outros campus do IFRN a “Divulgar leituras e 

conquistar leitores”, para que assim possamos atingir um número maior de 

pessoas.  
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O poder do encontro, resultado da aventura dessa viagem que nos leva a habitats 

outros, provocará uma rede de pertencimento inusitado e redimensionará nosso achego a 

nossa matéria tão precariamente humana. Nas palavras poéticas de Petit (2013, p. 129), 

 

nesses momentos em que sentimos ‘o chamado do mar’, como 

dizia Rilke, em que a força do desejo sacode a poeira do 

mundo e nos torna inventivos e rebeldes (...) quando 

descobrimos homens e mulheres que despertam nossa 

admiração (...). Seres que parecem guardar em seu interior um 

saber sobre nossos desejos mais secretos; depois de havê-los 

encontrado, ainda que fugazmente, já não somos exatamente 

os mesmos.” 

 

A saída do território habitual (a sala de aula) para o território de conquistas (as escolas 

visitadas) reveste-se de um significado de fortalecimento do encontro e de transformação de 

vidas, na seara dos conflitos. Thales (colaborador do DLCL), em seu depoimento sobre a ida 

ao Canto do Papagaio, encanta-se com o encanto das crianças na brincadeira da caixa de 

Pandura; revolta-se contra as engrenagens sociais que mantém oitenta por cento das crianças 

sem alfabetização “é desta forma que conseguimos ver a educação mal administrada 

entristecedora do nosso Brasil”; e recupera o otimismo ao rememorar “os olhinhos das crianças 

brilhando de alegria pelas brincadeiras e as premiações ao final”. Thales vivencia felicidade 

agonística (SOUZA FILHO, 2008). 

Thales é movido pela paixão e pela curiosidade solidária que animam os encontros 

promovidos pelo DLCL, testemunho fortalecido em seu texto. 

 

 4.2.4 O teatro e o corpo identitário  

 

O corpo poético e identitário está presente em quase todas as atividades do DLCL. 

Durante as leituras literárias, os eventos propiciam, além da leitura propriamente dita, 

uma utilização do corpo como elemento textual relevante. 

Na leitura da obra A caixa de Pandura, na Escola Canto do Papagaio, em Macau, as 

colaboradoras usaram jogo cênico corporal com composição de figurino, maquiagem e 

ocupação teatral do espaço de leitura com criatividade. 

Na figura 57, observamos o momento em que as colaboradoras interpretam a leitura. 
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             Figura 57: Colaboradoras interpretam A caixa de Pandura na Escola Canto do Papagaio 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

Após as leituras literárias, os grupos do DLCL sempre propõem dinâmicas/estratégias 

corporais/teatrais de interação. Essas dinâmicas revelam a necessidade de os colaboradores 

construírem um sentido literário para além da leitura formal. O intuito é o de provocar 

situações de retorno às obras lidas com o emprego do corpo e de situações cênicas de 

compromisso social com a atividade de leitura. 

A ação literária extensiva ao corpo sugere uma vontade de doar-se para além da 

palavra formal escrita. A dinâmica/estratégia corporal de leitura envolve a todos e é um 

convite ao movimento e à reconfiguração do espaço da sala de aula, que, nesse processo, abre 

espaço para o jogo cênico libertário de identidades. 
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             Figura 58: Dinâmica corporal de retorno à leitura da obra literária lida 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

Na figura 58, a colaboradora, caracterizada com figurino que representa a personagem 

da história A caixa de Pandura, realiza jogo cênico/corporal em que a criança é convidada a 

tocar objetos e identificá-los como pertencentes ou não ao contexto da narrativa lida. Vemos 

também outra colaboradora que assiste à cena e tem às mãos a câmara fotográfica com a qual 

registra o evento. 

O corpo é elemento de produção do conhecimento no contexto do DLCL. Corpo que 

transige e se comunica amorosamente integrando o elo entre literatura e disposição para com 

o outro. O corpo também é elemento revolucionário porque cria novas e atraentes formas de 

interação na sala de aula. O jogo cênico teatral contribui para o fortalecimento dos laços 

afetivos criados via leitura literária. É uma espécie de desdobramento de si em conexão com o 

outro. 

Foucault (2015) situa o corpo na origem dos acontecimentos, isto é, tudo que nos 

ocorre imprime a semântica necessária em nossos corpos. A existência registra na pele, nos 

ossos, na face, nos poros, no movimento o acontecimento. O corpo é uma insígnia. Nada 

existe sem deixar essas marcas categóricas em nossa experiência corporal. Foucault (2015) 
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critica certo ramo da filosofia que desconsidera ser o corpo a fonte necessária e primária de 

produção de conhecimento. Nas palavras desse autor:  

 

sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo 

modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele 

também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se 

desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu 

insuperável conflito. O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos 

(FOUCAULT, 2015, p. 65). 

 

Na esteira desse raciocínio, o uso teatral do corpo, na cena da leitura literária, no 

contexto das práticas de letramento do DLCL, é uma forma de maximizar a experiência 

corporal reiterando a importância do corpo como fonte de conhecimento, como origem e 

destino do desejo e como marca indelével de alteridade. É o corpo que fortalece a rede de 

interação que existe nas experiências de vida do DLCL. Corpo que se dirige ao outro e reativa 

o sentido do literário em nossas vidas. 

 

             Figura 59: Colaboradora se maquia para leitura de Lenita, a menina voadora 

 

              Fonte: acervo da pesquisa  

 

As figuras 59 e 60 representam essa predisposição para o teatral na intenção de 

estabelecer o jogo lúdico entre os leitores da obra literária. 
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Disso tudo, cremos que o conhecimento inerente ao literário deva ser o da experiência 

corporal ressignificada em sensações, emoções, gestos e movimento em direção ao outro. 

 

 

            Figura 60: Colaboradora faz jogo cênico no momento da leitura literária 

 

              Fonte: acervo da pesquisa 

 

O corpo faz parte do evento de letramento literário e relaciona-se ao grau de 

complexidade que a experiência revela: ler vai muito mais além que a simples decodificação. 

Ler é participar ativa e corporalmente da vida. 

Depois da dinâmica/interação, corpos/identidades que se encontram e se reconhecem 

pertencentes a esse fragmento/instante de vida: 

 

             Figura 61: Colaboradores do DLCL e alunos da Escola Djalma Marinho  

após realização da dinâmica 
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              Fonte: acervo da pesquisa 

4.2.5 Autobiografias de leitores: a literatura faz parte da vida 

 

No decorrer de nossa convivência no DLCL, foram solicitados depoimentos dos 

colaboradores que revelassem o universo das memórias de leituras literárias deles. Como toda 

escrita feita no contexto do projeto, essa também caracteriza-se pela adesão espontânea: não 

há qualquer atribuição de notas, sistema de mérito ou progressão na disciplina. Vigoram os 

princípios da liberdade e da convicção da importância da escrita como algo revelador das 

identidades e indispensável para o compartilhamento de experiências.  

Consideraremos as experiências de leituras, retratadas nas autobiografias de leitores, 

no mesmo sentido que lhes atribui Todorov (2009, p. 75), quando nos conta da revitalização 

proporcionada pela leitura literária para as vítimas do holocausto, durante a II Guerra 

Mundial, nas situações em que “as personagens dos livros podem se tornar companheiras 

confiáveis”. 

Nesta seção, analisaremos as escritas autobiográficas de leituras de Maysa, Simara e 

Sofia. Na seção Apêndice, aparecerão outros desses escritos. 

Nossas reflexões lastreiam-se no constructo teórico de Certeau (2014) e suas 

considerações acerca da cultura. Em Certeau (2014), a cultura são as artes de fazer do homem 

ordinário, do homem no cotidiano. Alinhamo-nos a esse autor no que ele afirma não serem os 

acontecimentos do cotidiano geradores de verdades universais. A “prosa do mundo”, como 

ele se refere, não gera verdades para a ciência: a existência real das coisas são intraduzíveis 

para os discursos científicos/filosóficos porque as coisas existentes – as artes da vida – são 

muito mais amplas e complexas que os discursos. Jamais o discurso científico/filosófico 

conseguirá traduzir a miríade do cotidiano. 
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No encalço de Certeau (2014), cremos na autenticidade e irrepetibilidade das 

memórias de letramento literário: nenhuma memória é igual a outra e, em relação ao mesmo 

leitor, essa memória é plural e díspar. 

Ao concebermos as coisas dessa forma, nosso intuito é valorizar a experiência de 

leitura dos colaboradores sem qualquer desiderato classificatório e comparativo em relação 

das leituras entre si ou das leituras de uns com outros. Se negamos a prevalência da voz da 

expertise literária como uma voz possível de ser consagrada, negamos também que haja 

leitura literária com valorização de uma que seja melhor que outra. As leituras são 

diferentemente situadas de acordo com o contexto em que ocorrem. 

No depoimento de Maysa, que contemplaremos a seguir, a leitura literária não só é 

fator identitário – e, como tal, posiciona-a em face do mundo em suas especificidades –, como 

é algo relacionado à capacidade de sentir, de fruir sensações (Maysa adora sentir o cheiro das 

bibliotecas), uma vez que corpo e intenções não se separam (FOUCAULT, 2015). 

Ainda em relação ao pertencimento de Maysa ao mundo das bibliotecas e ao mundo 

dos livros, em consonância com Derrida (2014), para quem a leitura revela não a unicidade e 

uniformidade do mundo – como se a leitura possibilitasse uma integração, harmonização –, a 

leitura literária muito mais revela os seres fragmentários, incompletos e precários que somos 

e, por sermos assim, necessitamos de tantas quantas leituras possam nos redistribuir no 

mundo. Por isso não há leitura boa e leitura ruim; leitura complexa e leitura fraca: Maysa 

sorve, a um só tempo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Bisa Bia Bisa Bel, por exemplo. 

Se Maysa é um ser plural (LAHIRE, 2002), a leitura em sua vida há também de ser. 

A leitura para ela resulta em artes de fazer (CERTEAU, 2014) transformadoras de seu 

jeito/estilo de pertencer ao mundo. Maysa altera sua rotina de vida para fruir melhor o espaço 

da biblioteca. O que move Maysa em direção aos livros é a paixão e não o interesse por um 

conhecimento formal/enciclopédico: “o tempo passava e a minha fome por livros só 

aumentava”. Ela não recorre à biblioteca como um afazer obrigatório e como cumprimento 

protocolar da disciplina. Ela o faz na dimensão e expressão de seu desejo: “a fome que sinto 

por leitura nunca vai acabar, apenas alimento-a, mas sempre deixando um gostinho de quero 

mais”. A relação afetiva que Maysa mantém com os professores dela é outra marca 

característica sua. Os professores, na vida de Maysa, não são a representação do profissional 

que transmite um conhecimento técnico (OLIVEIRA 2010c), mas pessoas que mudam a vida 

de Maysa, porque contribuem efetivamente para suas experiências/memórias literárias. Os 

professores colaboram efetivamente na trajetória de vida de Maysa. Temos, nessa relação, 

uma teia de alteridade e afetuosidade mútua. 
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As pessoas com quem Maysa interage trazem para ela não só referências literárias, 

mas trazem também o amor e o carinho em gestos, diálogos e trocas simbólicas que deixam 

marcas pungentes em seu corpo/biografia.  

Se o acontecimento, como afirmou Foucault (2014), é inscrito no corpo, Maysa o sabe 

bem, quando nos revela que “ler, para mim, é a mesma coisa de ter que se ALIMENTAR para 

VIVER”. Não é à toa a escrita com letras graúdas no destaque dado ao corpo/existência 

direcionado aos livros. 
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Minha autobiografia de leitora 

Maysa (colaboradora do DLCL) 

      Não lembro como tudo começou, apenas sei, que há uns 5 anos atrás descobri que eu 

era apaixonada por bibliotecas, adorava entrar nelas e sentir aquele cheiro de livros, 

novos e antigos, me encantavam de qualquer forma, tendo sido eles já folheados ou não. 

Me apaixonei por bibliotecas, tanto quanto me apaixonei pela leitura. Creio que li meu 

primeiro livro por volta dos 13 anos de idade, sendo ele “Nas cores de uma paixão”, 

gostei da história principalmente pelo fato de e falar sobre um amor proibido. 

     Meus livros favoritos são os de romances, porém, também gosto muito de ficção. Criei 

o hábito de ler na Escola Estadual Djalma Marinho, pois, meus professores, [cita os 

nomes dos professores] e principalmente minha professora de Língua Portuguesa, me 

incentivavam muito a ler. Foi então que comecei a frequentar mais vezes a escola onde eu 

estudava (Djalma). Sempre ia no meu horário normal de aula na parte da manhã, e passei 

a frequentá-la também à tarde, para fazer algo que já está obvio aqui, para ler. 

     O primeiro livro que li na biblioteca do Djalma, estava cursando o 9º ano, que foi 

“Um sonho numa noite de verão”, livro esse pequeno e de história um pouco curta, mas 

deixando bem claro, que gostei muito da história. Da mesma forma que o tempo foi se 

passando, o número de livros que eu já havia lido foi aumentando. No período em que 

estava cursando a 1ª série do ensino médio em 2010, lembro-me que já havia lido estes 

livros que aqui citarei: Nas cores de uma paixão, Um sonho numa noite de verão, Um 

sonho no caroço de abacate, O bazar do folclore, Bisa bia Bisa bel, Hoje tem espetáculo 

no país dos prequetés, O raptado. 

     Fui para a 2ª série do ensino médio em 2011, foi nesse período que todos começaram a 

perceber que eu lia com muita frequência, e nesse mesmo período  o professor [cita o 

nome do professor] me ouviu falar que gostava muito de ler, veio até onde eu estava e 

falou que tinha livros em casa, decidi pegar alguns emprestados, pedi que ele me 

trouxesse os que ele mais gostava, alguns dias depois ele trouxe-me, “Onze minutos e O 

alquimista” ambos escritos por Paulo Coelho, gostei muito dos dois, mas, o meu 

preferido foi Onze minutos, li os dois em 7 dias (uma semana). E nesse mesmo ano já 

havia lido: A Moreninha, Histórias para aquecer o coração dos adolescentes, Cora 

Carolina, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Luzia homem, A árvore que dava dinheiro, 

O alquimista e Onze minutos. 

     Até que cheguei na 3ª série do ensino médio, em 2012, o tempo passava e a minha 

fome por livros só aumentava, nesse ano li: A cabana, A essencial arte de parar, Você é 

insubstituível, Seja líder de você mesmo, 10 leis para ser feliz, Capitães da areia, O santo 

e a porca, De conto em conto, O primo Basílio, Iracema, As dunas vermelhas, Memórias 

de um sargento de milícia. Terminei o ensino médio em 2012, mas achas que parei de 

ler? Claro que não, a fome que sinto por leitura nunca vai acabar, apenas alimento-a, mas 

sempre deixando um gostinho de quero mais. 

     Nesse ano de 2013, me aconteceu algo interessante, envolvendo é claro, os livros. 

Certo dia, estava no facebook e decidi conversar com uma mulher que na verdade não a 

conhecia, mas, que hoje já conheço-a pessoalmente e tenho muito carinho por ela, seu 

nome é [cita o nome], por incrível que pareça, nosso papo inicial foi logo livros, pois, no 

momento descobri que ela também adorava ler. Passamos a emprestar livros uma à outra, 

e até hoje temos esse hábito. E nesse ano de 2013 já li, Os dois irmãos, A cabana, 

Fernando e Isaura, O vendedor de sonhos, A caixa de Pandura, O ônibus mágico, Uma 

ilha lá longe, Julia em momentos de decisão, Julia em noites no deserto, O domador de 

monstros, Meu corpo é especial, Fallen, Tormenta, Paixão e muitos outros que aqui não 

citarei, pois, se for citar, sei que não aguentarei. 

     Atualmente, estou lendo O guardião. Agora não tenho apenas hábitos de ler, tenho 

também hábitos de comprar livros, e sei que esses hábitos nunca serão em vão. Ler, para 

mim, é a mesma coisa de ter que se ALIMENTAR para VIVER. 
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Mais uma vez, temos reverberado no corpo o sentido que a leitura adquire na vida dos 

colaboradores. Na autobiografia de leitora de Simara, o cheiro do material escolar percorre 

suas memórias e intensificam o sentido em sua vida dessas experiências de leitura. A escrita 

para Simara tem um significado existencial profundo: ela não está interessada só em dominar 

a tecnologia da escrita e não se intimida com o fato de que “as primeiras linhas não fossem 

alinhadas como deveriam”; o que move Simara é o “orgulho” em realizar essa atividade, ou 

seja, escrever era traço identitário em sua existência, era uma arte, uma estética e estilo de si 

(FOUCAULT, 2014;2015): “assim como lembro de ter este mesmo sentimento ao treinar para 

escrever correto meu nome, rabiscava-o no chão de terra no quintal de casa, com gravetos e 

‘letras grandes’”. Assim como em Maysa, em Simara, o gosto pela leitura e escrita ultrapassa 

o script da escolarização que se enclausura nas cercanias das quatro paredes da sala de aula. 

Escrever no chão do quintal de sua casa não é o resultado de uma tarefa escolar pura e 

simplesmente, mas uma realização de vida. 

Ler para Simara é sinônimo de devorar e também nela contemplamos a paixão 

desenfreada pela leitura. Isso nos revela que leitura e pertencimento afetivo ao mundo não se 

separam. Leitura e amor; leitura e entrega intensa de si; leitura e corpo sedento por mais 

leituras; leitura e desterritorialização de si mesma; leitura e fortalecimento sobrepujante.  

Mas em Simara, a leitura também traz o desagradável, o conflito: como seu 

vocabulário mudara em decorrência das leituras feitas, passou a ser mal vista pelos colegas de 

turma, sofreu bullyng. Nesse diapasão, recorreremos mais uma vez a Foucault (2015) e 

compreenderemos essa passagem da biografia de Simara como reflexo do que o autor chama 

de microrrelações de poder: o poder e sua teia perversa está no cotidiano da convivência 

humana e encrava seu domínio na sobreposição de uns contra outros. A leitura trouxe sanções 

sociais e sofrimentos psicológicos. A despeito disso tudo, Simara não se confrangeu e seguiu 

adiante, firme e decidida em sua trajetória de leitora. 

Os livros possibilitaram também a Simara o autoconhecimento de sua realidade 

conflitosa na adolescência: “na adolescência os ‘conflitos’ internos me levavam aos romances 

e a emoção de lê Machado de Assis ‘Dom casmurro’”. As obras literárias são fonte de emoção 

para ela e de contato com um mundo que revele os conflitos semelhantes aos que ela 

experiencia, é o que Todorov (2009, p. 69) chama de “intersubjetividade que repousa na 

existência de um mundo comum e de um sentido comum”.  

Mais uma vez Simara não se intimida e demonstra ter na leitura uma inesgotável razão 

de viver: desconsiderou que as obras de Machado de Assis fossem “muito pesadas” e não 

esmoreceu e perseverou em seu desejo de leitora vida afora. 
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E em Sofia os sentidos de alteridade e desejo estendidos aos livros não é diferente do 

que já observamos em Maysa e Simara. Tampouco são em pequena proporção os reflexos que 

a leitura literária imprime em sua biografia. A influência dos pais (e também professores) de 

Sofia certamente é uma marca biográfica significante em sua trajetória. As estantes cheias de 

livros antes mesmo de ela tomar consciência disso. Sofia repercute aquilo que Halbwachs 

(2006, p. 108) chama de correntes de pensamento e memórias múltiplas. Sofia traz em si a 

contribuição do que os outros (os pai) são para ela e nos faz retomar o que escreveu 

Autobiografia de leitora 

Simara (colaboradora do DLCL) 

Lembro-me claramente da primeira vez que fui à escola, do cheiro do meu 

material escolar; embora ao escrever as primeiras linhas estas não fossem alinhadas como 

deveriam, fazia isso com orgulho, assim como lembro de ter este mesmo sentimento ao 

treinar para escrever correto meu nome, rabiscava-o no chão de terra no quintal de casa, 

com gravetos e “letras grandes” (alfabeto maiúsculo). No segundo ano de escola, na 

segunda série, já sabia ler e escrever.  Descobri que podia pegar livros emprestados, e 

com estes vivenciei  histórias, aventuras que me transportavam pra outros lugares, 

contos, fábulas, devorava-os todos, tinha vontade de trazê-los todos comigo  e quando 

um terminava ansiava vorazmente por outro de tão bons até repetia a leitura pra ver se 

havia deixado passar alguns detalhes, a minha ficha de empréstimos vivia cheia e logo 

descobri que lê  tanto me dava outro vocabulário que posteriormente tornou-se 

“bullyng”; pois  achavam que eu queria ser a “sabidona”, escondi  meu desejo de lê por 

um tempo, vi também que mudei de escola de série, mas os livros continuavam iguais, 

com o tempo lê a mesma coisa não é tão interessante assim. Na adolescência os 

“conflitos” internos me levavam aos romances e a emoção de lê Machado de Assis  

“Dom casmurro”, era como se Capitu fosse  eu a menina curiosa, li com os olhos da 

inocência, embora todos falassem que era muito pesada a leitura me encontrei e li tantos 

outros, me sentia naqueles contextos, sofria com as personagens, a ansiedade me corroía 

para terminá-los logo e ver  o final feliz de todos. 

Nessa transição infanto-juvenil, percorri os romances policiais, conflitos étnicos(A 

Escrava Isaura, Senhora, Os miseráveis), parti então para a autoajuda (Augusto Cury) e 

suas séries, fui apresentada por um amigo a uma obra que a primeira vista é de se 

imaginar que: é boba ou até mesmo infantil, mas (após a leitura)pra mim hoje representa 

a mais  simples e apaixonante estória q já vi; mas minha curiosidade e paixão sempre 

esbarrou na ausência dos exemplos que eu gostaria de lê, ficava sempre com os que 

tinham disponíveis. A leitura na escola nunca se destinava a biblioteca como um prazer, 

mas com uma obrigação de ver breves partes com finalidades definidas e a leitura sempre 

de forma engessada. Sonhava sempre e consegui outras aventuras, mas com o passar do 

tempo o desestímulo e as outras atividades, bem como a falta de acesso corroeram a 

vontade de ler, talvez ainda esteja aqui só adormecido esperando novos estímulos e 

exemplares com novos roteiros que agucem meu espírito leitor pois a leitura é um 

processo interno que nasce do aspirar o cheiro de algo que mova nossa alma à ânsia de 

viver novas coisas. 
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Halbwachs (2006, p. 110): uma pessoa “inteiramente só não poderia se lembrar de modo 

algum” e ainda o que esse mesmo autor chama de consciência advinda de outras consciências 

(HALBWACHS, p. 122).  

A miscelânea de gosto e repertório vasto de leitura de Sofia nos remete a essa 

memória múltipla. O seu interesse pela literatura de autoajuda reforça o sentido de 

transferência que procedemos, quando necessitamos reconhecer no outro a dor que também é 

nossa. Trata-se do desejo de transferir parte do peso do trágico existencial “para outros, que 

nos ajudam a suportá-lo”. Se não fossem esses outros com quem convivemos, com quem 

interagimos, seríamos eliminados pelo sentido trágico da vida. No entanto, não sucumbimos, 

porque recorremos aos outros que nos ajudam a suportar a dor e, por isso, a sensação de 

impotência e o desespero da angústia não nos consomem: “despojamos o sofrimento de seu 

mistério descobrindo seus outros rostos (...) quando imaginamos que pode ser experimentado 

por nossos semelhantes (...) e restituímos uma fisionomia coletiva e familiar” 

(HALBWACHS, p. 123). 

Sob essa ótica, ler literatura de autoajuda não é demérito, é manifestação de alteridade, 

sem a qual definhamos enquanto espécie que somos da troca, do contato, da 

intersubjetividade. Não é apenas a literatura tida como “nobre” e complexa, conforme 

apregoam os arautos dos cânones escolares, que é capaz de deflagrar o desvelo para conosco e 

para com o outro. É preciso que a leitura literária importe como experiência de trocas 

intersubjetivas para ter valor em nossa biografia. 

Adquirem significado visceral as memórias coletivas de leituras realizadas por Sofia. 

Ela fala em ler como quem “prova novos sabores”. Provar: saborear, percorrer/transitar pelo 

corpo, pelas células, poros, músculos e cérebro o significado da leitura em sua vida: “voar por 

caminhos que se encaixem melhor na sua concepção de leitor e que te satisfazem enquanto 

pessoa, poeta, personagem e literários que somos”.  

O repertório de leituras de Sofia não é um receituário advindo de fora para dentro, mas 

sim um intenso processo de vivência significativa, fruto da contribuição de diversos mundos 

de memórias dos quais ela faz parte. 
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Os relatos autobiográficos de Maysa, Simara e Sofia são reveladores de que a vida 

delas, por inteiro, desde tenra idade, está entremeada, atravessada por leituras literárias 

diversas, sob inúmeros aspectos. Demonstram nítida participação ativa da literatura na 

biografia de cada uma. Percebemos a simbiose entre vida e leitura de forma intensa e 

significativa. Percebemos o tempo-espaço, bem como suas memórias, entremeados de anos-

bibliotecas (PETIT, 2009a; 2009b; 2013). A arte de viver e de fazer (CERTEAU, 2014) e a 

arte de ler (PETIT, 2009) são a tripla face de suas existências. 

 

 

 

 

 

 
Autobiografia de Leitora 

Sofia (colaboradora do DLCL) 

A leitura entrou na minha vida da maneira pela qual eu considero ideal: sutil, natural e 

progressivamente. E ao mesmo tempo de forma tão aguda que se sustenta até hoje. 

Não tenho consciência clara sobre quando tudo isso começou. Ser filha de professores 

contribuiu bastante, confesso; fez com que os livros me parecessem irmãos desde 

sempre. A estante repleta de obras, coleções literárias e livros didáticos esteve montada 

antes mesmo de eu saber ler. 

Da infância lembro-me dos Contos de Grimm, escritos pelos autores e irmãos Wilhelm e 

Jacob Grimm; Adivinha o Quanto Eu Te Amo, de Sam M
c
Bratney; Barulho Demais, de 

Max Velthuijs; Tanto, tanto! DeTrish Cook; das Histórias da Carochinha, dos Contos de 

Assombração e dos tantos outros que me faziam ler repetidamente, não mais por 

curiosidade, mas na intenção de encontrar algum detalhe que eu sempre tive impressão 

de ter perdido na primeira vez. 

Hoje trago outros na bagagem, como O Que Toda Mulher Inteligente Deve Saber 

(alguns livros de autoajuda me parecem terapêuticos), escrito por Steven Carter e Julia 

Sokol; Galeras, Paqueras e Sutiãs Infláveis (um livrinho pré adolescente que devo ter 

lido aos 13 ou 14 anos), de Cathy Hopkins; Uma Luz no Fim do Túnel, de Ganymédes 

José; O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna; Quem Mexeu No Meu Queijo?, de 

Spencer Johnson; A droga da obediência, de Pedro Bandeira; Melancia, de Marian 

Keyes; e um ou outro que eventualmente se perdeu na memória com o tempo. 

Não sou uma amante fervorosa dos clássicos. Não li todas as obras de Machado de 

Assis, por exemplo, nem tampouco sei de cor as poesias de Drummond, apesar de 

reconhecê-los enquanto autores brilhantes. Mas acredito ainda num leitor que descobre 

suas próprias obras, que conhece os clássicos, mas que também se permite buscar outras 

fontes, mergulhar em águas que poucos conhecem, provar novos sabores, novos autores, 

voar por caminhos que se encaixem melhor na sua concepção de leitor e que te 

satisfazem enquanto pessoa, poeta, personagem e literários que somos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa atividade de pesquisa é, a um só tempo, ação e reflexão e, em conformidade 

com os objetivos e metas da proposta etnográfica crítica, colaborativa e de fortalecimento, 

almejou, no decorrer da história atual do DLCL, constituir uma comunidade de leitores 

literários com perfil identitário plural e complexo a fim de ressignificar o espaço-tempo da 

sala de aula e da abordagem da literatura nesse contexto específico.  

O nosso fazer epistêmico não é um fazer que sobrevive sem a experiência concreta das 

atividades, eventos e práticas do DLCL. As ações, no contexto do DLCL, são significativas 

porque são ações que reverberam o que somos em nossa existência mesma real e cotidiana. A 

literatura faz sentido no projeto porque faz sentido em todo o transcurso da vida: é uma 

estética da existência que nos identifica e particulariza. 

No contexto do DLCL, a produção de textos literários e não literários ocorreu em 

conformidade com a própria natureza do projeto. As escritas têm a envergadura do trabalho 

colaborativo, num contínuo processo de construção do conhecimento, com vistas a resultados 

que verdadeiramente interessem e na incessante busca da compreensão acerca do mundo, a 

partir dos recursos que a comunidade de aprendizagem dispõe e cria no percurso da trajetória 

de convivência (OLIVEIRA, 2010c).  

Elegemos como prioridades, os valores éticos da liberdade consubstanciados nos 

desejos de transformação de vidas, de desterritorialização do ambiente escolar e da 

valorização das biografias e memórias coletivas dos colaboradores. 

Nossa atividade de pesquisa foi motivada pelas seguintes questões: 

1. Quais as práticas de leitura e produção de textos literários e não literários 

efetivadas por alunos e ex-alunos da disciplina Língua Portuguesa e Literatura 

do IFRN, integrados ao projeto de letramento “Divulgando Leituras, 

Conquistando Leitores” (DLCL)? 

2. Que ações podem ser desenvolvidas, no contexto escolar, para se constituir 

uma comunidade de leitores, com foco no universo de cultura dos alunos?  

3. Quais os impactos do projeto de letramento DLCL na formação de alunos 

leitores e produtores de textos literários?  

Relativamente à primeira pergunta, desenvolvemos práticas de leitura nos múltiplos 

espaços de atuação do projeto. Líamos por ocasião das aulas de Língua Portuguesa que 

ministrávamos nas turmas do IFRN; líamos no decorrer das reuniões de planejamento.  A 
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leitura era, principalmente, um dos momentos especiais durante a realização dos eventos de 

letramento literário nas escolas onde atuamos. 

A realização das leituras partia da premissa de que toda memória é impregnada de 

referências de autobiografias de leitores. A trajetória do DLCL revelou quão sintomática e 

significante são as memórias de leituras literárias que cada um de nós traz em si. Quando os 

colaboradores traziam à cena determinada leitura, era a memória coletiva de leituras pretéritas 

que se renovava e atualizava. Nesse sentido, o projeto proporcionou amplo espaço e tempo 

para que os colaboradores pudessem dizer de si a partir dos textos que leram. Essas leituras 

pretéritas não só eram de grande importância na vida de cada um como revelavam-se 

oportunas nos eventos de letramento entrelaçando as biografias dos colaboradores que liam e 

dos que ouviam/apreciavam a leitura (colaboradores do DLCL e alunos das escolas visitadas). 

Contemplamos leituras de gêneros textuais diversos: poemas; poemas de autoria dos 

próprios colaboradores; narrativas; poemas-canções; crônicas; contos; contos infantis; fábulas. 

A multiplicidade de gêneros selecionados e apresentados caracteriza como plural o perfil dos 

eventos que realizamos. Essa não uniformização remetia-nos à compreensão de que a 

comunidade de leitores que formávamos, relativamente à seleção do que fora lido, tinha em si 

o signo da pluralização das escolhas e a da ressignificação do espaço-tempo das ações 

pedagógicas atinentes à leitura literária. Em vez de o professor selecionar sozinho o que deva 

ser lido e adotar tal indicação em suas turmas, os colaboradores leem, nos eventos do DLCL, 

obras diversas num mesmo evento e, em salas de aulas contíguas, outros colaboradores leem 

outras obras para outro público. Dessa forma, cremos que atuamos na perspectiva de inovar 

no sentido de não orientar a leitura literária pela imposição e uniformização, mas sim 

apresentá-la num contexto dinâmico e revitalizador de práticas de leituras identitárias e 

memorialísticas. 

Outro atributo que percebemos diz respeito à natureza teatral/corporal das leituras 

realizadas. Os colaboradores lançavam mão de estratégias criativas e dinâmicas de leituras 

através das quais o corpo é elemento performativo e discursivo. Eles liam com e pelo corpo. 

Os artefatos de leitura não se resumiam ao texto em si. Outros artefatos fizeram-se presentes: 

maquiagem, cenário, indumentárias, adereços, figurino, sonoplastia etc. Tudo isso 

paramentava o corpo e resgatava para a sala de aula o significado vital: em vez da voz 

unívoca do professor especialista que tudo sabe de literatura e transmite sua expertise, jovens 

com profusão imaginativa em atuação sensível produzindo discursos corporais e afetivos 

entremeados pela leitura literária; jovens que compartilharam suas memórias de leitura 

literária e construíram uma nova forma de dizer o literário para um público específico. 
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Produzimos textos para a compreensão do universo de cultura dos colaboradores, já 

que estamos tratando de uma pesquisa de cunho identitário, com objetivo de fortalecer a 

dimensão intersubjetiva (TODOROV, 2009) e de alteridade (PETIT, 2009a; 2009b;2013), 

com ênfase no modelo complexo da aprendizagem do amor e da religação (MORIN, 2007) e 

dos conflitos nas arenas de poder (FOUCAULT, 2015).  

Os textos reveladores do universo identitário são as autobiografias e autobiografias de 

leitores, caracterizados como escritas de si. Tivemos oportunidade de observar o quão 

significativas são essas práticas de produção textual, visto que trazem à tona o universo 

afetivo, subjetivo, dos desejos e da performance de participação no mundo dos colaboradores. 

Por esses textos, identificamos os posicionamentos, as memórias coletivas (HALBWALCHS, 

2006) e a importância do texto literário na vida deles (ABREU, 2006). As autobiografias de 

leitores revelam o quão diversificado é o repertório de leituras literárias dos colaboradores e 

arrastam ao precipício concepções marcadamente dicotômicas centradas na divisão entre 

leitura literária boa versus leitura literária ruim. 

Os textos autobiográficos e as escritas de si, produzidas pelos colaboradores, são 

manifestação dos perfis identitários, bem como são a revelação de suas expectativas e anseios 

perante a vida. A abordagem etnográfica e a pesquisa de fortalecimento ficam, por esse 

prisma, mais evidenciadas em seus propósitos de pôr em cena trajetórias de vida e de leitores 

que, de outro modo, estariam fadadas aos silenciamento e à exclusão. Consideramos que a 

adesão às escritas de si engendrou um processo vivaz ao projeto, já que os colaboradores 

confiaram suficientemente nas propostas de pesquisa ao ponto de revelarem de si com 

desenvoltura e desembaraço. Escrever, no contexto do DLCL, é ação tranquila, espontânea e 

reveladora do nível de confiança entre os integrantes da comunidade. Escrever acerca de si 

adquire a proporção da capacidade de trocas de narrativas entre todos. Pudemos, a partir 

dessas escritas, conhecermo-nos mais e criamos, em decorrência, um clima de respeito e de 

admiração.  

Produzimos também textos relacionados à rotina de planejamento e de execução dos 

eventos. As pautas das reuniões são de suma importância para a sistematização das atividades 

e eram feitas coletivamente. As sugestões e estratégias de atuação bem como as obras 

literárias sugeridas constam nos relatos transcritos nas pautas. Outro gênero textual produzido 

que deu firmeza à participação dos colaboradores são os depoimentos acerca do projeto que 

eles escreveram. Esses depoimentos enchem-se de significados porque registram e 

consolidam a memória afetiva dos integrantes e suas impressões acerca dos eventos 

realizados. 



182 

 

Relativamente à segunda questão, empreendemos ações constituidoras de uma 

comunidade de leitores, com foco no universo de cultura dos colaboradores e tivemos uma 

atuação relevante no espaço-tempo de ocorrência das práticas de letramento literário criadas e 

vivenciadas por nós. Um exemplo dessas práticas consiste no esforço colaborativo que 

tivemos na consecução de atividades para a divulgação do projeto. Para alcançar esse 

objetivo, produzimos textos de diferentes gêneros discursivos/textuais: marca-página, folder, 

banner e camisa do projeto. Vimos a capacidade criativa e de articulação do grupo, quando da 

realização desses textos, uma vez que foram tarefas executadas com espírito colaborativo 

integrado. Tais textos também trazem em si o emblema da complexidade, pois são textos 

multimodais com a mistura de vários gêneros textuais no mesmo suporte (OLIVEIRA 2010a).  

A ideia de formarmos um grupo para divulgar literatura nas escolas da comunidade 

surgiu, em sua epigênesis, já imbuída do princípio da colaboração e fortalecimento 

(OLIVEIRA, 2004) e pelos valores constituintes dos Projetos de Letramento (OLIVEIRA; 

TINOSCO; SANTOS, 2011). Guiamo-nos pelo desejo de ressignificar o espaço-tempo da sala 

de aula e demos vazão a nossa capacidade de desterritorializar as ações pedagógicas. Fomos 

ao encontro de comunidades com estreita ligação ao nosso universo de cultura e memória 

afetivas. Solidarizamo-nos com o destino dessas comunidades para onde nos deslocamos: 

criamos vínculos de pertencimento complexo e reveladores de nossa subjetividade. Na 

atuação nessas comunidades, nossos colaboradores se revelaram exímios etnógrafos críticos, 

capazes de trabalhar em favor da comunidade escolhida: ouviram, viram, perceberam, 

contemplaram, indignaram-se com as injustiças sociais, estabeleceram trocas significativas. 

Enfim, compactuaram de trajetórias atravessadas de metáforas e literaturas próprias. 

Relativamente à terceira questão, atinente aos impactos que o projeto de pesquisa 

gerou, percebemos que, para leitores de identidades plurais (LAHIRE, 2002), sobejam leituras 

literárias plurais. Não há, por isso, que se falar da expertise literária que deva ser seguida; há a 

miríade de identidades literárias correspondentes a tantas quantas sejam as etapas de vida e a 

colaboração afetiva e efetiva daqueles que contribuem para construção dessas memórias 

coletivas.  

Produzimos textos/diálogos em interação online via rede social: espaço de pesquisa 

importantíssimo para eliminar as barreiras geográfico-temporais entre os colaboradores. Os 

diálogos revelam o interesse pelo planejamento sistemático e capacidade de articulação do 

grupo. Além da interação afetiva, percebemos, com alegria, a interação estratégica para o 

estabelecimento de metas a serem perseguidas para o projeto.   
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A produção dos textos literários é de grande significado para o contexto do projeto. 

Através desses textos, pudemos dar vez e voz às nossas poetizas: Poetaly, Maysa e Lisa. A 

divulgação das poesias autorais sempre é um momento de enlevo, haja vista que as autoras 

não produzem poesias para o projeto tão somente, mas são escritoras independentemente da 

existência do DLCL, ou seja, elas trazem para o projeto uma dimensão da própria vida e, no 

projeto, a performance delas é reativada, reavivada, redimensionada para a construção 

coletiva de uma comunidade de leitores, com valorização das experiências e do contato com o 

universo literário. Como o DLCL não se atrela à voz fossilizada dos cânones, a abertura para 

outras vozes, que também têm o direito de expressão – num contexto social cada vez mais 

fragmentado (BAUMAN, 1998; 2013) – é uma de nossas forças motriz de atuação. 

Em face de sua natureza identitária (LAHIRE, 2002), de fortalecimento (OLIVEIRA, 

2004) e transgressiva (PENNYCOOK, 2006), intentamos o nosso fazer de pesquisa 

etnográfica crítica – e colaborativa – com vistas aos seguintes impactos, elucidados a partir da 

análise dos nossos dados: (i) a relação dos colaboradores do DLCL com a leitura literária 

ultrapassa os limites da escolarização formal; (ii) o texto literário faz parte da vida dos 

colaboradores e não se restringe ao ambiente escolar; (iii) o texto literário pode contribuir 

para formação identitária de comunidades alternativas de leitores e escritores; (iv) as 

experiências de leitura, vivenciadas no transcurso do projeto, são transformadoras de vidas. 

Intentamos também impactar na produção de um discurso acadêmico a um só tempo 

autocrítico e autorreflexivo em si mesmo, nutrido por um viés de formulação de novos 

paradigmas complexos de ciência (COELHO, 2000; MORIN, 2007) em oposição ao modelo 

positivista e ao modelo produtor de verdades (FOUCAULT, 2015). A abordagem de pesquisa 

etnográfica crítica não produz verdades, mas faz o que Certeau (2014, p.68) chama de “prosa 

do mundo”, ou seja, perscruta as artes de fazer do cotidiano que revelem estéticas e estilos de 

vidas em suas cenas de conflito. Concebemos o mundo e a sala de aula sob a insígnia da crise, 

como espaço-tempo do confronto, como arenas de tramas e disputas de poder. Professores e 

alunos são permeados por relações de desigualdade impostas pelas redes de poder 

microexpandidas no cotidiano; e o Estado-Escola tradicional privilegiou vozes consagradas 

que desconsideram a performance identitária de sujeitos ávidos por se desassujeitarem 

(FOUCAULT, 2015), ávidos por uma trajetória que respeite o universo de cultura 

diferenciado que cada um de nós carrega em si. 

Nesse mister, o porvir da pesquisa que empreendemos almejará a produção de um 

discurso, de uma prática e de uma experiência de paz em nossa época de crise (BAUMAN, 

1998; 2013) e de miséria psicológica ocasionada, no cenário mundial, pelos conflitos 
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migratórios e pelos ataques terroristas, cada vez mais frequentes. Dessa forma, o pesquisador 

na área da Literatura, afiliado à Linguística Aplicada, à abordagem etnográfica crítica e à 

pesquisa de fortalecimento, há de ser aquele cuja incumbência será a de construir novas 

fronteiras, alcançar outros territórios e a de ressignificar a existência humana a partir do 

sentido transformador das metáforas em nossas vidas (PETIT, 2009a, 2009b, 2013). 

O futuro da nossa pesquisa poderia ser atrelado a um continuum de ações epistêmico-

metodológicas com vistas a aprofundar a teoria/prática, no contexto dos Projetos de 

Letramentos (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011) e das práticas de letramento literários, 

bem como das produções dos gêneros fundamentais no contexto do DLCL, como as 

autobiografias de leitores, a produção de poesias autorais etc. 

No devenir de nossa pesquisa, almejamos também o retorno às escolas visitadas, 

especialmente àquelas onde percebemos maiores demandas. Devido à localização geográfica, 

fomos apenas duas vezes à Escola Canto do Papagaio, em Macau. É nosso desejo retornar e 

consubstanciar uma prática de letramento literário e afetivo, com enfoque no afeto, conforme 

discute Petit (2009a; 2009b; 2013) que iniciamos por lá.  

Como desbravadores literários que somos, no anseio de alargamento de nossos 

territórios, conquistamos um espaço de pesquisa primoroso, desafiador e repleto de 

oportunidade de conhecimento do mundo e autoconhecimento. As empreitadas exploratórias 

de espaços outros, para além da sala de aula, resultou na conquista comunitária e 

pertencimento à comunidade do Canto do Papagaio em Macau. A participação das famílias 

das crianças é outro diferencial dos eventos ocorridos no Canto do Papagaio: nas duas vezes 

que fomos, tivemos a grata satisfação de contar com a presença de mães e avós durante o 

evento. 

Um dos legados da nossa pesquisa é a consolidação de laços de amizade e de afeição 

entre os colaboradores, que estão dispostos a dar continuidade às práticas e ações do DLCL. 

No contexto de crise global em que vivemos (BAUMAN, 1998), o estabelecimento de 

vínculos sociais – em prol da formação de comunidades de leitores, unidas pelo elã vital da 

literatura –, revela-se como promissor, principalmente quando levamos em consideração a 

desumanização ocorrida no ambiente tradicional das escolas como consequência da 

tecnização, reificação e “objetivação” dos processos de aprendizagem. 

Em razão da nossa filiação à Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006), de 

vertente transgressiva (PENNYCOOK, 2006), manteremos o foco nas análises das relações de 

poder que atravessam as múltiplas práticas de letramento (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008), 
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bem como intensificaremos ações voltadas para manutenção da comunidade de leitores 

literários que o DLCL construiu no decorrer desses quase três anos. 

Pelo perfil do projeto que apresentamos, intensifica-se o desejo de entrelaçar literatura 

e responsabilidade/compromisso social (OLIVEIRA, 2004); literatura e afeto (PETIT, 2013); 

prática de letramento literário e transformação de vidas (OLIVEIRA, 2004; 2008; 2010a; 

2010b; 2010c; 2008; 2011). 

A questão de pesquisa, as práticas, as ações, os impactos, bem como os objetivos 

perseguidos por nós mostram como resultados o propósito comunitário, o engajamento cívico, 

a vontade de crescer em comunhão, a atuação em parceria, as novas redes de conhecimento, a 

comunidade de aprendizagem e o posicionamento dos alunos como etnógrafos que o projeto 

DLCL logrou alcançar. Por essa sintonia, acreditamos que os princípios e elementos dos 

Projetos de Letramento (OLIVEIRA, 2010a; OLIVEIRA, TINOCO, SANTOS, 2011) foram 

contemplados nas práticas de letramento literárias do DLCL e são uma alternativa atraente e 

promissora para a construção de uma agenda inovadora e consecução de uma prática 

pedagógica motivadora. 

Se levarmos em consideração que o movimento orquestrado desde 2013 – a força e elã 

propulsores da trajetória do DLCL – não se esgotou no tempo e permanece vivo no anseio e 

expectativas dos colaboradores, como muito bem atestam os diálogos ocorridos recentemente 

entre os integrantes, via bate-papo de rede social, compactuaremos o senso de que é 

necessário e imprescindível que as ações sejam retomadas até mesmo para que as 

comunidades envolvidas obtenham retorno ético dos pesquisadores do DLCL e obtenham 

reforço cívico do nosso compromisso solidário e literário com essas pessoas e lugares 

específicos. 

Podemos ainda afirmar, com entusiasmo, que, em relação aos nossos colaboradores, 

no contexto do DLCL, não houve silenciamento de suas práticas de letramento literárias 

(KAY, 1998). Muito ao contrário, a trajetória do projeto em muito se sobressaiu em respeito 

às vozes dos sujeitos leitores e produtores de textos relacionados às experiências literárias e 

identitárias. 

A trajetória do DLCL autoriza-nos a afirmar que o projeto foi capaz de criar um 

tempo-espaço de amor ao outro, afinal, dar chances de que os sujeitos de aprendizagem sejam 

ouvidos é o mesmo que amá-los (KEY, 1998). Em harmonia com essa perspectiva, 

confirmamos nossa crença na Educação como discurso de Paz e Esperança.  
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2. Escritas de si 

2.1. Autobiografias 

2.1.1. Autobiografia de Thales, colaborador do DLCL 

 

Autobiografia de Thales, colaborador do DLCL 

 

Nascia no dia 16 de dezembro de 1995, uma criança do sexo masculino, e recebia o nome de Thales, o 

mesmo nasceu e cresceu na sua cidade natal de “Santo Antônio”, onde tem vários amigos 

conquistados através do tempo, Thales passou a maior parte da sua vida estudando em colégios 

particulares, chegando até o ponto de sair da sua cidade para estudar em um colégio particular de 

melhor qualidade em sua cidade vizinha, Nova Cruz, onde passou sete anos. Foi aprovado na prova do 

IFRN, assim entrou no curso de técnico em química, onde terminou o curso nos dois anos estipulado 

pela instituição, antes do término, já tinha recebido duas notícias ótimas, a primeira foi a conquista de 

uma vaga no curso de Ciências & Tecnologia na UFERSA- Angicos e a segunda mais brilhante ainda, 

uma Indústria, que trabalha com produtos químicos, lhe ofereceu um emprego como Técnico em 

Química, sem ao menos o mesmo ter apresentado seu TCC e recebido o diploma. Thales ficou muito 

feliz, pois já tinha um destino garantido, mas era uma escolha difícil, pois as duas propostas eram boas 

e atraentes. Dessa forma, Thales pediu auxílio ao seu Pai, que sempre está ao seu lado, ajudando em 

todas decisões. Assim feito, Thales e seu pai chegaram a uma conclusão, que era melhor continuar 

estudando. Começou a Graduação na UFERSA, antes mesmo de fazer apresentação de conclusão de 

curso do IFRN, foi bastante cansativo o término do IFRN, pois confrontava com o início das aulas da 

graduação na UFERSA. Mesmo assim Thales enfrentou de cabeça erguida e concluiu o IFRN, com 

uma nota obtida pela banca julgadora de 92 pontos no trabalho de conclusão de curso, finalizando 

assim suas atividades acadêmicas no IFRN. Dessa maneira Thales se mudou para a cidade de Angicos, 

onde iria cursar a Graduação. Cursou Ciências & Tecnologia por apenas três meses, devido a 

problemas de adaptação. Dessa forma, Thales voltou para sua residência em Santo Antônio com 

intuito de estudar e passar na UFRN para Ciências & Tecnologia, quando fez o enem e conseguiu 

obter o seu resultado, foi aprovado, e está esperando só começarem as suas aulas. 

 

2.2. Autobiografias de leitores 

2.2.1. Autobiografia de Fernanda Brum, colaboradora do projeto 

Autobiografia de leitora Fernanda Brum, colaboradora do DLCL 

A minha paixão por livros começou muito cedo, em 2003 ganhei a minha primeira coleção de livros, 

contendo 05 volumes, dentre eles havia: poesia, contos, novela e peça teatral. Alguns de seus autores: 

Ana Maria Machado, Machado de Assis, Pedro Bandeira, Mario Quintana, Olavo Bilac... O que 

despertou a leitura em mim não foi apenas ganhar uma coleção de livros bonitos e coloridos, os 

mesmos estavam repletos de conteúdos maravilhosos que lembrarei por muito tempo. Todos os dias 

fazíamos o momento literário, quando todos participavam das leituras. Lemos todos os livros da 

coleção. A professora nos incentivava e o momento literário sempre fora dinâmico. Eu adorava aquele 

momento e lembro-me até hoje. 

Minha facilidade para escrever foi aumentando conforme eu lia livros, não via dificuldade alguma em 

através de uma gravura criar uma história ou coisa parecida. Eu recebia muitos elogios de minhas 

professoras. Sempre fora uma aluna dedicada. (Embora isso tenha mudado um pouco). 

No ano seguinte, em 2004, recebi outra coleção de livros, também com 05 volumes. E o nosso plano 

de leitura continuou... 
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É hilário, mas, quase morei na biblioteca pública de minha cidade. Mas como assim? Eu tenho uma tia 

chamada: Ana, ela trabalhava lá como ASG (trabalha até hoje). Todos os dias eu ia com ela para a 

biblioteca, eu estava cercada de livros, passava tardes inteiras, às vezes também ia à noite, ficava todo 

o expediente dela, lendo literatura infanto-juvenil, eram meus livros preferidos. Dentre eles estavam: 

Minhas memórias de Lobato (Luciana Sandroni), O Santinho (Luis Fernando Veríssimo), Os 

miseráveis (Walcir Carrasco com adaptação de Victor Hugo) e vários outros. 

O tempo foi passando, e confesso já não lia mais como antes, passei um tempão sem ler nenhum livro. 

Do 6º ao 9º ano (2004 - 2007) não me lembro de professores que incentivaram a leitura nesse período. 

Nem mesmo a professora de língua portuguesa. Já no ensino médio (2008- 2010) conheci uma 

professora chamada Maria José Pinto. Ela era completamente apaixonada por literatura. Em suas aulas 

lera alguns contos que gostava para nós. Seus olhos brilhavam quando começava a ler. Nesse período 

li alguns livros como: Marley e eu, você é insubstituível... 

Este ano comecei a ler mais. A professora Teresa Paula despertou dentro de mim o que eu havia 

esquecido que existia, a essência de uma leitora. E como é bom poder ter um reencontro com os livros. 

Estes são alguns livros que li este ano: Fé e paixão (Aline Barros), Uma vida sem limites (Nick 

Vujicic), Um amor para recordar (Nickolas Sparks), Diário de uma paixão (Nickolas Sparks), Anjos e 

demônios (Dan Brow), Uma vida com propósito (Rick Warren). Também estou lendo o livro mais 

importante de todos os tempos: A bíblia Sagrada (escrito por vários homens, mas, inspirado por Deus). 

O mesmo serve como um bálsamo em minha vida.  

 

 

2.3. Poesias de autoria dos colaboradores 

Poesia de Lisa, colaboradora do DLCL 

Igualdade 

Um sonho 

Que tanto  

Buscamos 

Lutamos 

Corremos  

O risco 

de 

Morrer 

Para – tela 

Quando não temos 

Também 

Morremos 

Morto vivo 

É assim que ficamos 

Quando somos passivos. 

A única alternativa de não morremos 

E enfrentar o risco de lutar 

Entrarmos em atividades 

Para se sobrevivemos 

A essa luta 

Vencer o  

Preconceito 

As desilusões 

E perdas 
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Conseguindo 

Finalmente 

Ser feliz 

Sermos 

Libertos 

Da indiferença 

E da dor da injustiça 

Para 

Conquistamos 

A vitória 

Da 

igualdade 

 

2.4. Depoimentos acerca dos eventos do projeto 

Depoimento de Lisa, colaboradora do DLC sobre a ida à reitoria 

A reunião na Reitoria foi ótima, eu percebi que o reitor gostou muito do nosso projeto ele entedia 

perfeitamente cada detalhe e aprovou tanto é que nos deu muitos conselhos em que a gente poderia 

concentrar os nossos encontros literários com as crianças mais em Nova Cruz e que assim a gente 

desenvolveria não só uma sementinha, mas ajudaria em todo o processo com as turmas. A vontade que 

ele tinha em ver nosso projeto se expandir era grande tinha até certa ansiedade, ele indiretamente 

demostrou que queria que a gente lesse mais e que se aprofundasse mais no Divulgando foi por isso 

mesmo que passou uma lição para casa. Procurar editoras de livros para ele nos oferecer, e também 

para montarmos uma agenda e o pessoal do nosso grupo que faz informática já se sentiu na obrigação 

em começar a fazer. Saímos da reunião com a sensação de mais do que um dever cumprido, felizes 

pelo um passo a mais que demos pelo nosso grupo. Quando saí lembrei de todo o nervosismo que eu 

passei, pois afinal falava com um reitor e fiquei com medo de até mesmo ser deselegante, era um 

mundo novo para mim, mas quando falei das crianças eu falei com amor e fui sincera assim como a 

professora e todos os meus companheiros e em minha opinião foi por isso que ele nos compreendeu 

tão bem e senti que valeu a pena e que eu era uma sortuda por está no Divulgando porque eu me 

orgulho e amo tanto a literatura, os nosso grupo onde fiz tantos amigos, junto com a professora que 

tenho grande admiração, quanto às crianças que quando vejo na escola lembro-me de mim que 

também estudei em escola pública e com a literatura eu consegui tirar uma boa nota no exame de 

seleção e estudar no IFRN, repassando tudo de bom que recebi da vida. A viagem foi muito divertida e 

os meus amigos conversamos e rimos muito e depois na volta para a casa a gente dormiu. Antes do 

almoço e da volta para a casa demos uma passadinha no shopping e lembrei que só mesmo 

Divulgando para dar uma oportunidade dessas para a gente. E quando voltamos para casa fui muito 

feliz contei para os meus outros amigos muito orgulhosa. Vi a foto no face que teve a maior 

repercussão. As pessoas me perguntavam por que eu estava na foto com o reitor e eu expliquei sobre o 

grupo, muitos ficaram interessados em entrar e teve uma menina que disse assim: Ai, que projeto 

lindo! E eu agradeci e disse: lindo mesmo. 

 

3. Diálogos em rede social 

 Diálogo com Isabele, colaboradora de Macau  

Planejamento para a 1ª viagem ao Canto do Papagaio 
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Teresa Paula 

eu quero lhe fazer um convite 

gostaria de desenvolver um projeto de levar a leitura para a comunidade 

Isabele 

uhuuumm 

e ai? como vai ser? 

Teresa Paula 

a gente vai se falando 

Isabele 

ta certo 

Teresa Paula 

a ideia é q a gente forme um grupo e leve a leitura para escolas da comunidade 

Isabele 

sei, legal! 

Teresa Paula 

pense já numa escola q vc acharia legal pra gente fazer o 1º encontro 

quero tbm q vc convide uma galera legal q vc acha q teria comprometimento com esse projeto 

Isabele 

ta certo, mas isso é pra qualquer idade? 

Teresa Paula 

jovens e adultos 

Isabele 

ou vai ser só pro ensino médio, ou só pra o fundamental? 

uhuuum 

Teresa Paula 

fundamental e médio 

a ideia é q a gente possa visitar a escola periodicamente fazendo círculos de leituras 

eu vou adicionar vc no grupo q criei para isso 

Isabele 

ta bom 

Teresa Paula 

vou fazer esse projeto em Nova Cruz e Macau 

Isabele 

pq eu tinha pensado na escola lá de onde eu moro, só qe a maioria são crianças, mas eu vou me 

informar pra saber se ainda tem eja 

Teresa Paula 

então veja bem.... 

a gente pode sim fazer lá na sua cidade 

a gente adapta, tá? 

não tem problema não! 

viu? 

a gente faz lá e em outras escolas, tá bom? 

Isabele 

pronto, então eu vou me informar la direitinho 

Teresa Paula 

vá conversando com a diretora 

pedindo apoio 

nós precisamos de apoio de todo sentido 

Isabele 

ta certo, pode deixar! 

https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
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Isabele 

sim, posso falar com ela tb 

Teresa Paula 

a escola de onde vc mora é um excelente ideia! 

a gente vai se falando 

hje a tarde faça o convite pra toda turma 

Isabele 

certo 

Teresa Paula 

e peça q quem for participar anote o nome e a idade numa folha 

Isabele 

hj eu falo com Lúcia e a gente pensa em mais alguém 

Teresa Paula 

ok 

tudo bem! 

vcs decidem se falam geral ou se convidam em particular 

tem q ser pessoas compromissadas 

Isabele 

uhuuum 

Teresa Paula 

bjos 

vamo se falando por aqui 

aqui 

Isabele 

Beijoooo 

Teresa Paula 

até breve 

vá se articulando 

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Isabele 

ta certo 

Isabele 

oiii querida 

ta tudo ótimo, graças a Deus! 

eu falei com Lúcia a respeito do seu projeto, ela tb tinha pensado em uma escola de ensino infantil, a 

escola qe a mãe dela trabalha, só qe eu falei com ela qe tava pensando na escola do Papagaio ai ela 

concordou, por ser pública com certeza num tem nada parecido 

ai eu fui la duas vezes, só qe as duas vezes não tava tendo aula, uma pq tava sem água e outra pq o 

prefeito tinha colocado o pessoal contratado pra fora, ai n tinha quem fizesse a limpeza 

Teresa Paula 

Bom... Então a gente fica em contato. Não desista! E me avise o que for ocorrendo. Grande abraço! 

Isabele 

siiiim Teresa eu ia esquecendo... 

Teresa Paula 

an? 

Isabele 

hj eu falei com a secretária da escola daqui e ela disse qe nós tínhamos total apoio para o projeto 

Teresa Paula 

obaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Isabele 

ai eu disse pra ela qe ia falar com vc e dava a resposta a ela 

https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
https://www.facebook.com/teresa.paula.96
https://www.facebook.com/erilaine.caroline
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ela disse qe qualquer dia dava certo 

Teresa Paula 

então a gente precisa marcar uma data 

Isabele 

pq parece qe eles já tem um projeto parecido 

Teresa Paula 

melhor ainda! 

Isabele 

pois eu vou combinar com Lúcia um dia pra gente ir lá, pelo menos pra conhecer 

Teresa Paula 

faça isso 

a gente pode ver um dia na 1ª semana de novembro pra irmos lá 

Isabele 

pronto! 

então vc vai vir aqui pra ir com a gente? 

Teresa Paula 

é 

o q vc acha de eu levar parte dos alunos q compõe o grupo de Nova Cruz? 

Isabele 

pode ser 

Teresa Paula 

vc concorda mesmo? 

Isabele??????? 

cadê vc? 

cadê 

vc concorda mesmo? 

tenho q sair agora 

bjos 

e até breve 

Isabele 

concordo 

é qe a menina qe eu te falei passou aqui 

ai eu tava dizendo a ela qe tava falndo com vc! 

kkkkk 

ta certo! 

eu vou falando com vc! 

Teresa Paula 

q coincidência 

Isabele 

bjosssss 

Teresa Paula 

a gente poderia ver se a data de 08 de novembro seria conveniente 

é uma sexta-feira 

Isabele 

vou perguntar a ela 

Teresa Paula 

me dê um retorno q eu preciso de antecedência para reservar o ônibus do IF 

Isabele 

ta certo 

hj mesmo eu falo com ela, na segunda ela falar com a diretora 

Teresa Paula 
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bjos! 

isso! 

te amo muito! 

fica com Deus 

5 de outubro de 2013 

Isabele 

Teresa querida, falei com a mlr e ela disse qe ia ver se não tinha nada programado pra o dia 8 de 

novembro e a quantidade de alunos matriculados. 

Ela só adiantou uma coisa, a gente vai ter qe escolher o horario pra ir, pq a escola é mt pequena e não 

da pra juntar os alunos dos dois turnos! 

acho qe Segunda-feira ela me responde! 

Teresa Paula 

Isabele, gostaria de você falar para ela outra data: o dia 14 de novembro. 

Por que a mudança? 

Pq dia 8 de novembro coincide com a semana de retorno às aulas por aqui. 

Então fica ruim de a gente se deslocar nesse dia. 

Então a data que sugiro agora é 14 de novembro. 

Outra coisa: a comunidade onde fica a escola é de fácil acesso? 

Estou perguntando isso pq dependendo do acesso a gente vai de ônibus ou de transit. 

Me dê retorno o mais rápido possível. 

Bjos! 

Teresa Paula 

Isabele, minha flor, bom dia! 

Isabele 

Oiii Teresa 

Teresa Paula 

então, vc conseguiu falar com a pessoa da escola? 

Isabele 

Teresa eu falei, mas ela ainda não me deu resposta 

Teresa Paula 

ok 

fico no aguardo, então 

Isabele 

uhuuum 

Lúcia me disse qe tinha falado co vc, só qe nós nem conversamos direito 

Teresa Paula 

mas ela só falou sobre o aulão para o enem 

aulão para 

Isabele 

aaah foi sobre isso? 

Teresa Paula 

foi 

Isabele 

pq ela disse qe tinha falado com vc, mas não disse o qe tinha sido 

Teresa Paula 

! 

ela nem tocou no projeto 

e cá pra nós.... 

o projeto é + importante 

fica entre nós! 

Isabele 
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uhuuum 

Teresa Paula 

o pessoal aqui está empolgado para ir 

vc acha q o pessoal da escola aí está empolgado tbm? 

Isabele 

aai qe bom 

mlr eu nem sei pq ate agora eu só falei com uma pessoa 

Teresa Paula 

qual é a função dela na escola? 

Isabele 

ela é secretária, mas como a diretora ta afastada ela ta no lugar dela 

Teresa Paula 

talvez seja bom tbm eu falar com ela, o q vc acha? 

Isabele 

pode ser 

Teresa Paula 

pra eu explicar melhor os objetivos do projeto 

passe-me o número 

Isabele 

Teresa eu n sei se na escola tem telefone, mas eu acho qe não! 

eu posso ver se consigo do cel dela 

Teresa Paula 

veja se consegue, então 

Isabele 

ta certo 

Teresa Paula 

fico no aguardo 

bjos! 

Isabele 

beeeijoo 

Teresa Paula 

bom dia! 

Isabele 

Boom dia! 

Minha mãe disse qe vc ligou la pra casa 

Isabele 

eu não te dei uma resposta ainda pq esses dias tava sendo só prova, ai eu tava passando o dia no if, ai 

num teve como eu ver a mulher! 

Teresa Paula 

OK! fico no aguardo! bjos! 

14 de outubro de 2013 

Isabele 

Teresaaa 

Mrl eu vi a mulher ontem, ela me falou qe infelizmente dia 14 não vai dar certo pq tem um 

treinamento pras professoras... ai eu disse qe ia ver com vc outra data e falava pra ela! 

Teresa Paula 

Oi, minha flor! 

Então fale pra ela o dia 21 de novembro 

q é a semana seguinte 

o q vc acha? 

24 de outubro de 2013 
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Isabele 

Teresa querida, demorei mas tou aqui A mulher me disse hj qe dia 21 de novembro não tinha nada 

agendado pra escola, então poderia ser nesse dia! 

Desculpa pela demora, é qe ela só veio me responder hj! 

Xerinhooo 

Teresa Paula 

Opa! Então vou ver a disponibilidade do transporte do IF para esse dia. 

Isabele 

Teresa eu ja falei com ela, ela disse qe tava ok a mudança de dia. 

Teresa Paula 

Ok, minha linda! Então vou continuar nos preparativos! Grande abraço! 

Teresa Paula 

Isabele, minha flor, eu preciso com urgência do nome da escola para onde iremos 

Teresa Paula 

minha flor? 

estás aí? 

Isabele 

oi Teresa 

querida agora eu n tenho como saber o nome da escola 

pq eu tou no if 

mas assim qe eu chegar em cada eu vou na casa da mlr perguntar 

e te mando pelo face 

Teresa eu queria saber quantas pessoas vem msm e se vcs querem msm almoçar na praia 

é qe eu e Lúcia pensamos em um restaurante em Macau mesmo 

Teresa Paula 

são 21 do IFRN + 10 do Djalama Marinho 

31! 

rsrsrs 

NÃO BRIGUE COMIGO!!!!!!!!! 

Isabele 

kkkkkk 

sei não viu?! 

ai vcs queriam ir pra praia era? 

Teresa Paula 

eu ainda tive que cortar o povo 

cortar 

todo mundo quer ir 

não não 

Isabele 

eu imagino! 

Teresa Paula 

eu tava pensando q não dá certo a praia não 

Isabele 

uhuum 

Teresa Paula 

o q vc e Lúcia pensaram? 

Isabele 

pq nós pensamos no Taverna, um restaurante qe tem perto do mercado 

Teresa Paula 

lá é legal? 

é espaçoso? 
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Isabele 

é! 

mas qualquer coisa nós vamos primeiro pra acertar tudo 

Teresa Paula 

então é melhor mesmo 

é bom vcs acertarem mais cedo mesmo! 

Isabele 

pronto, pode deixar! 

Teresa Paula 

pra gente ficar garantido 

Os alunos aqui já estão ensaiando 

Isabele 

uhuum 

vc viu a correção qe eu fiz né? 

Teresa Paula 

pra fazerem a apresentação lá na hora 

correção? que correção? 

Isabele 

da quantidade de alunos 

Teresa Paula 

sim sim 

já falei até pra Marina, que é quem está me ajudando nos ensaios 

eles vão fazer tipo um teatrinho 

Isabele 

sei sei 

Teresa Paula 

então eu gostaria q vc falasse com Fabíola pra eu ligar pra sua casa 

qual o melhor horário? 

combine com ela 

Isabele 

eu vou ver com ela 

ai te digo 

Teresa Paula 

qdo ela tiver com vc 

aí vc me liga a cobrar para o meu tim 

q eu retorno para o seu fixo 

Isabele 

ta certo 

quando eu vir ela eu ligo 

Teresa Paula 

muito bem! 

vou saindo agora 

pode falar com o pessoal do restuarante 

Isabele 

uhuumm 

Teresa Paula 

um grande abraço 

bom domingo! 

Isabele 

obg 
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