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RESUMO

Este estudo aborda algumas formas de leitura em sala de aula.

Propõe

incentivo à leitura a partir de textos com os quais os alunos possam se identificar,
tanto na linguagem como na vivência de cada um. Apresenta experiências
produzidas em sala de aula com textos da Literatura Marginal do escritor Ferréz.
Analisa e identifica duas formas distintas de linguagem que o autor usa em seus
textos dirigidos para públicos diferentes, o adulto e o infantil. Analisa e identifica
semelhanças e dessemelhanças nos textos de Ferréz dirigidos a públicos diferentes,
o adulto e o infantil. Conclui-se que se pode acreditar na hipótese que originou este
estudo,

algumas

atividades

de

leitura

bem

elaboradas

e

desenvolvidas

adequadamente, em sala de aula, podem tornar os alunos em futuros leitores.

Palavras-chave:
Experiências

Leitura.

Literatura.

Marginal.

Professores.

Alunos.
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RESUMEN

Este estudio aborda algunas formas de lectura em clase. Propone incentivo a
la lectura a partir de textos com los alumnos pueden identificarse, tanto en el linguaje
como en la vivencia de cada uno. Presenta experiencias producidas en clase com
textos de la Literatura Marginal del escritor Ferréz. Analiza e identifica dos formas
distintas de lenguaje que el autor usa en sus textos dirigidos a públicos diferentes, el
adulto y el infantil. Analiza e identifica semejanzas e desemejanzas en los textos de
Ferréz dirigidos a públicos diferentes, el adulto y el infantil. Se concluye que se
puede creer em la hipótesis que ha originado este estudio, algunas actividades de
lectura bien elaboradas y desarrolladas de forma adecuada, em clase, pueden
convertir los alumnos em futuros lectores.

Palabras
Experiencias

clave:

Lectura.

Literatura.

Marginal.

Profesores.

Alumnos.
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APRESENTAÇÃO
Ouve-se muito dos professores que há desinteresse dos alunos da escola
onde leciono com relação aos textos literários oferecidos em sala de aula. Este
projeto tem por objetivo discutir “se” e “como” algumas atividades de leitura
desenvolvidas na escola onde leciono, podem ser fator para tornar nossos alunos
futuros leitores.

A questão leitura tem sido um dos pontos mais discutidos entre professores e
pesquisadores, pois acredita-se que, por meio da leitura, pode-se conscientizar os
alunos sobre

temas ligados a seus interesses, como sexualidade, racismo,

tolerância, não só aprofundando sua visão de mundo como também aumentando
sua formação cultural.
Para isso, este projeto vai fundamentar-se em tais questões que estão
presentes nos livros “Amanhecer esmeralda”, “Capão Pecado” e a poesia “Eu queria
ter e ser” do escritor Ferréz.
As atividades relatadas foram desenvolvidas em vários encontros semanais,
durante as aulas de Língua Portuguesa, nos 2º. e 3º. bimestres do ano de 2009, com
três turmas: duas 8as. séries, sendo uma do período matutino e outra do período
noturno e, uma 7ª.série do período vespertino, um de total 96 alunos da Escola
Estadual Professora Gracinda Maria Ferreira (EE PGMF), situada na Rua Alan Ciber
Pinto, n. 52, na Zona Noroeste na cidade de Santos, litoral de São Paulo, onde são
recebidos alunos desta região dos bairros Caneleira e Vila São Jorge, assim como
moradores do morro conhecido como Morro do Tetéu.

Trata-se de uma região cujos moradores pertencem à classe média/baixa. A
seguir, algumas imagens que concretizam a paisagem da escola:
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Baixada Santista – uma parte do mapa - 1

Mapa de Santos – dividido por bairros - 2

1 - Valongo
2 - Centro
3 - Paquetá
4 - Via Nova
5 - Vila Mathias
6 - Jabaquara
7 - Marapé
8 - Vila Belmiro
9 - Encruzilhada
10- Macuco

1
2

11- Campo Grande 21- Chico de Paula
12- José Menino 22- Jd. Santa Maria
13- Pompéia
23- Caneleira
14- Gonzaga
24- Vila São Jorge
15- Boqueirão 25- Areia Branca
16- Embaré
26- Jardim Castelo
17- Aparecida 27- Jd. Rádio Clube
18- Ponta da Praia 28- Bom Retiro
19- Estuário
29- Jd. São Manoel
20- Saboó
30- Alemoa
31- Jd. Piratininga

http://www.google maps (acesso em 18/11/2009)
http://www.google maps/bairros (acesso em 18/11/2009)
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Caneleira

3

Vila São Jorge

4

Morro do Tetéu - vista panorâmica -5

3

http://www.santos.sp.gov.br/educacao/fotos/caneleira/jpg (acesso em 18/11/2009)
http://www.investsantos.com.br/bairros/vilasaojorge/html (acesso em 18/11/2009)
5
http://www.novomilenio.inf.br/santos/lendas/ho230y1a.jpg (acesso em 1811/2009)
4
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa da qual se origina a dissertação aqui apresentada fundamenta-se
em pesquisadores que se debruçaram sobre a questão da leitura, apontando o
quanto ela é importante para o desenvolvimento do ser humano – leitor -, não só de
uma perspectiva cultural e\ou intelectual, como também do ponto de vista social.
Assim sendo, este projeto terá como base formulações de Roger Chartier em
“Práticas da Leitura (2001)” e “História da Leitura no mundo ocidental 2 (2002)”,
Paulo Freire em “A importância do ato de ler – em três artigos que se completam
(2008)” e Teresa Colomer através de seu artigo “Andar entre livros: A leitura literária
na escola (2008)” . Tais pesquisadores foram escolhidos para fundamentar esta
pesquisa por entendermos que a preocupação básica dos mesmos com a leitura
vem de encontro com nossos propósitos, ou seja, a formação de futuros leitores.

Algumas das reflexões aqui apresentadas também se fundamentam em
documentos do “Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL)”, conjunto de projetos,
atividades e eventos na área do livro, literatura e bibliotecas em implantação em
âmbito federal, estadual e municipal. O PNLL procura levar a leitura não somente a
lugares mais distantes, onde há escassez de bibliotecas, mas também a
comunidades carentes onde o acesso à leitura é precário. Valemo-nos também de
documentos ligados ao Governo do Estado de São Paulo que visam à valorização
da leitura para melhor desenvolvimento dos alunos.

1.1 Operações e Métodos

A partir das considerações anteriores, pretendem-se estudar passagens da
poesia “Eu queria ter e ser”6 e o conto “Amanhecer esmeralda”7 do escritor paulista
Ferréz, ambos tematizam questões de interesse da comunidade onde a escola se
6
7

FERRÉZ, Eu queria ter e ser – www.ferrez.com.br (acesso em 30/03/2009)
FERRÉZ. Amanhecer esmeralda, Editora Objetiva – Rio de Janeiro-RJ, 2005
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insere. Os temas abordados em tais textos fazem parte do cotidiano dos alunos. A
leitura de Ferréz e as atividades propostas a partir dela pretendem fazer os alunos
entenderem, compreenderem e aprenderem que eles fazem parte da sociedade e
não são apenas moradores de uma periferia perigosa. Conscientizando assim, que
eles, os alunos, são cidadãos com direitos e deveres para uma melhor condição de
vida dentro da sociedade.
A escolha destes textos literários ancorou-se na hipótese de que neles, de
forma instigante, encontram-se representadas situações e vivências compartilhadas
pelos alunos da EE PGMF, podendo, assim, construir um instrumento que pode
proporcionar a eles a aquisição de conhecimento e conscientização social bem
como a possibilidade de ascensão social.
A partir de tais pressupostos, as atividades desenvolvidas com os alunos
foram:
a) leituras: individual/solitária/em voz alta e discussões em grupo;
b) produções orais e escritas relacionadas com experiências vividas por eles
a partir de momentos de leitura.

Acredita-se que esta experiência, além de formar leitores – isto é, alunos que
valorizem o ato de ler – apresente a leitura como instrumento eficiente para resgate
da auto-estima e reconhecimento do lugar de cada um no mundo e a possibilidade
de mudança deste lugar.

1.2 Fundamentação Teórica

Não são poucos os pesquisadores e as pesquisas que se debruçaram sobre a
leitura, apontando o quanto ela é importante para o desenvolvimento do ser humano
– leitor -, não só de uma perspectiva cultural e/ou intelectual como também do ponto
de vista social. Como já se disse, este projeto terá como uma de suas bases teóricas
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alguns textos do pesquisador Roger Chartier8 - “Práticas da Leitura, História da
leitura no mundo ocidental 1”, nome de grande trânsito nas discussões sobre
políticas, práticas e história da leitura. Também se fundamentará no Plano Nacional
do Livro e da Leitura – PNLL - conjunto de projetos, programas, atividades e eventos
na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas em âmbito federal, estadual,
municipal e muitas vezes sob responsabilidade do terceiro setor.
Roger Chartier, em seu livro “Práticas da Leitura”, reúne trabalhos de vários
estudiosos de diferentes áreas que compareceram a um encontro (em 1998 na
França) cujo tema foi a leitura. Não obstante a importância de todos os ensaios do
volume, tendo em vista os objetivos deste projeto, inicialmente serão abordadas
apenas as formulações do ensaio “Do livro à leitura”, da página 77 a105, e o debate
entre Pierre Bourdieu e Roger Chartier intitulado “A leitura: Uma prática social” , da
página 229 a 253.
Na introdução do livro “Práticas de Leitura”, uma reflexão de Alcir Pécora9
pode ser um ponto importante para a fundamentação de uma das hipóteses deste
trabalho
[...] as apropriações dos textos pelo leitor implicam sempre a
consciência de que a possibilidade de leitura efetua-se por um
processo de aprendizado particular, de que resultam competências
muito diferentes. (2001, p. 13)

É com base nesta ideia que se pode supor que, no caso dos leitores de que
se ocupa este projeto, eles carregam em si experiências e vivências particulares a
partir das quais podem se reconhecer melhor em certas leituras, ou seja, naquelas
que mais se aproximam de suas experiências.

Mais adiante, Chartier dá prosseguimento à mesma ideia, o que também
fortalece a pertinência da pesquisa da qual esta dissertação é resultado:
“[...] cada leitor, a partir de suas próprias referências, individuais ou
sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos
singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria.”
(2001, p. 20)
8

CHARTIER, Roger (Org.) Práticas da Leitura; uma iniciativa de Alain Paire, tradução de Cristiane
Nascimento; introdução de Alcir Pécora – 2ª. Ed. – São Paulo: Estação Liberdade, 2001
9
Pécora, Alcir. (http://buscatextual/vusualizacv.jsp?id=K4780087H2 – acesso em 25/05/2009)
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No mesmo livro, no capítulo “A leitura: uma prática cultural”, que reproduz um
instigante debate entre Pierre Bourdieu e Roger Chartier, sobre determinações
sociais de leitura, Chartier expõe seu ponto de vista no que se refere à prática de
leitura nas escolas. Sua exposição justifica a escolha de uma situação escolar como
“âncora” da discussão aqui proposta:

Entre as leis sociais que modelam a necessidade ou a capacidade de
leitura, as da escola estão entre as mais importantes, o que coloca o
problema, ao mesmo tempo histórico e contemporâneo, do lugar da
aprendizagem escolar numa aprendizagem da leitura, nos dois
sentidos da palavra, isto é, a aprendizagem da decifração e do saber
ler em seu nível elementar e, do outro lado, esta outra coisa de que
falamos, a capacidade de uma leitura mais hábil, que pode se
apropriar de diferentes textos [...] (2001, p. 240)

Como se vê, ao especificar razões para a natureza “particular” do
aprendizado proporcionado pela leitura, Roger Chartier favorece a discussão de
leitura em situações escolares. Na citação acima, observamos que o pesquisador
francês particulariza dois níveis de leitura: o “elementar” e o “hábil”. Este estudo se
propõe a atuar sobre o segundo nível, o “hábil”.

Em outro livro, “História da leitura no mundo ocidental 2”10, organizado
também por Chartier, mas agora em parceira com Guglielmo Cavallo, e que recobre
práticas de leitura tal como elas se manifestaram ao longo do período que vai do
Renascimento até os dias de hoje, o pesquisador examina como as práticas e
gestos de leitura foram se modificando ao longo de diferentes momentos históricos
e como, a cada um destes momentos,

surgem novos tipos de leitores

paralelamente às novas produções editoriais, como se lê logo ao início capítulo 10,
“Leituras e Leitores “Populares” da Renascença ao Período Clássico”:
A busca dos leitores “populares” da Renascença, entre a metade do
século XVI e a metade do século XVII, seguiu por muito tempo os
caminhos traçados pela história do livro [...] Tratava-se acima de tudo
de caracterizar as diferentes populações de leitores (e leitoras) a
partir da reconstituição da presença desigual do livro no interior dos
diversos grupos sociais de uma cidade ou região. (2002, p. 117)
10

CAVALLO Guglielmo e CHARTIER Roger (Orgs), História da Literatura no Mundo Ocidental 2 – 1ª. Ed. –
São Paulo: Editora Ática, 2002
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Neste mesmo capítulo, o pesquisador aponta que
Em toda parte, portanto, nas cidades da Renascença, os livros não
são alheios aos meios populares. É certo que uma minoria os possui,
mas trata-se de uma minoria não negligenciável que pode até
constituir parte importante da população considerada. (2002, p.118)

Chartier

aproveita

para

fazer

uma

observação

sobre

as

leituras

compartilhadas alertando ainda que

[...] evidentemente que os leitores “populares” acham-se possuidores
de livros que não lhe são especificamente destinados [...] não é,
portanto, o corpus de suas leituras, mas sim sua maneira de ler e
compreender os textos de que se apropria e de utilizá-los a serviço
de uma cosmologia original. (2002, p. 118)

No entanto, neste capítulo, também, aprendemos com Chartier que
[...] os trabalhadores, artesãos e comerciantes da diocese de
Cuenca, interrogados pela Inquisição entre 1560 e 1610, fazem as
mesmas leituras que outros leitores mais abonados [...] (2002, p.118)

As observações acima permitem que o pesquisador conclua que
Os leitores “populares” do Renascimento não se defrontam, portanto,
com uma “literatura” que lhes seja específica. Por toda parte, os
textos e os livros circulam na totalidade do corpo social e são
compartilhados por leitores cuja condição e cultura variam muito [...]”
(2002, p. 122)

Mesmo que tal pesquisa tenha sido voltada para o que era lido na época da
Renascença, entendemos que a leitura – enquanto prática social – foi de interesse
das pessoas, não importando muito se o que era lido era adequado ou não para
determinada classe social. O que interessava era a leitura e o que ela poderia
proporcionar aos leitores como conhecimento, formação de pensamento crítico ou
entretenimento. Fundamentando esta conclusão, o pesquisador aponta ainda que a
produção literária da época era bastante restrita, focalizando frequentemente a vida
dos santos, assunto de interesse para todas as classes sociais.
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Preocupação semelhante à

acima

expressa

pelos

pesquisadores

é

compartilhada pelo Governo Brasileiro que, desde 2006, com o Plano Nacional do
Livro e Leitura (PNLL)11, tem levado a leitura para todos os cantos do país.
O PNLL engloba um conjunto de projetos, programas, atividades e eventos na
área do livro, leitura, literatura e bibliotecas em desenvolvimento no país. Inclui tanto
projetos empreendidos pelo Estado (em âmbito federal, estadual, municipal) quanto
por outros setores da sociedade. É objetivo do PNLL transformar a qualidade da
capacidade leitora do Brasil e trazer a leitura para o dia-a-dia do brasileiro.
Nas palavras de José Castilho Marques Neto12 em 13/10/2009
O Brasil está consolidado, com o estrito cumprimento das metas do
PNLL, o direito do brasileiro a ler. Sabemos que o direito à leitura,
somado aos outros direitos fundamentais das pessoas, é o caminho
mais seguro para elevar o país à plena cidadania [...] como todos
sabemos, as pessoas vivem nos municípios, nas cidades e nos
campos, e lá produzem e reproduzem, pensam, agem, se
relacionam, vivem [...]” Planos Estaduais e Planos Municipais do
Livro e Leitura – o novo desafio PNLL

Uma das ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em
política pública de Estado que vale salientar é:







Ação: Projetos do Governo Federal – Instituição da Política
Nacional do Livro 2006/2022
Instituição: Ministério da Cultura – MinC
Descrição Sumária: Instituição das metas, responsabilidades e
formas de financiamento da Política Nacional do Livro para o
período entre 2006 e 2022 a partir de seminário promovido pela
Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura com os diversos
segmentos que atuam na área e, ainda, a participação de
especialistas nos temas que compõem esta política setorial.
Local: Brasil
Abrangência: Nacional 13

Com tal objetivo, o PNLL está dividido em quatro eixos, que por sua vez
subdividem-se em ações e projetos de leitura. Tais eixos são:
11

PNLL - http://www.pnll.gov.br (acesso em 20/11/2009)
José Castilho Marques Neto, Secretário-Executivo do PNLL (busca eletrônica em 20/11/2009)
13
PNLL - http://www.pnll.gov.br - 3.2. ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em política
de Estado (acesso em 20/11/2009)
12
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a) Democratização do Acesso (à leitura)
b) Fomento à Leitura e a Formação de Mediadores (de leitura)
c) Valorização do Livro e da Leitura
d) Desenvolvimento da Economia do Livro

Como podemos perceber, existe interesse por parte dos pesquisadores e
gestores de políticas públicas para uma melhora na divulgação da leitura, pois a
leitura sempre foi de grande interesse para as pessoas porque ela, a leitura, oferecia
e ainda oferece a chance de as pessoas interagirem melhor na sociedade. Por outro
lado, gestores se dedicam à divulgação e ao aumento de recursos para que a leitura
seja realizada em todo o país, para que todos possam ter a mesma oportunidade, a
mesma condição de acesso à cultura e, consequentemente ampliem sua visão de
mundo.

1.2.2 Literatura Marginal
Seja bem-vinda, Literatura Marginal, em sala de aula

Não ha duvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nacente,
deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua
rejião; mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a
empobreçam. O que se deve exijir do escritor, antes de tudo, é certo
sentimento intimo, que o torne homem do seu tempo e do seu paiz,
ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço.(cf) 14
Machado de Assis
In Critica p.13/14

O que é literatura marginal? Será que tal literatura é passível de adentrar no
templo sagrado em que se torna uma sala de aula quando a ela se levam textos
consagrados da literatura? Será que privilegiando essa literatura, será esquecida a

14

ASSIS, Machado. “Instinto de Nacionalidade” in Crítica. Rio de Janeiro:Garnier, 1910 (Collecção dos autores
celebres da litteratura brasileira – coleção feita por Mario Alencar) - * Mantivemos a ortografia original
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literatura canônica, tão presente e reverenciada nas escolas? E como essa literatura
canônica é oferecida pelos professores e como é recebida pelos alunos?
Para Lajolo, 2007, em seu livro “Do mundo da leitura para a leitura do
mundo”15, a leitura oferecida nas escolas não parece ter a recepção desejada pelos
professores porque
[...] os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem
agradar: o texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser do
templo, é objeto de um nem sempre discreto, mas incômodo,
desinteresse e enfado dos fiéis – infidelíssimos, aliás – que não
pediram para ali estar. Talvez venha desse desencontro de
expectativas que a linguagem pela qual se costuma falar do ensino
de literatura destile o amargor e o desencanto de prestação de
contas, deveres, tarefas e obrigações [...] (p.12)

É bastante comum encontrar depoimentos de poetas e escritores que relatam
experiências negativas com a literatura na escola; em uma das passagens do livro
“Em defesa da escola”16 Júlio Groppa conta a Rosely Sayão uma experiência vivida
pelo poeta Manoel de Barros, em Cuiabá, em 1916
O Manoel conta uma passagem de quando estudava num colégio
interno, e que fazia pecado solitário. Aí o padre o pegou [...] Pois
bem, o castigo era ter de decorar 50 linhas de um livro: o Sermão da
Sexagésima do Padre Vieira [...] (2004, p.99/100)

Como podemos perceber, a leitura era um castigo, o texto era para ser
decorado e não entendido para que o aluno aprendesse alguns princípios de vida
para atuar na sociedade. Afinal o que se espera de um leitor é que ele saia da leitura
mais consciente e alerta para vida. Não será discutida, nesse momento, a questão
da adequação desse texto canônico (datado de 1655) para um garoto.
Parece, no entanto, que a situação não se alterou substancialmente. Na
escola onde leciono, é comum ouvir dos alunos que não entendem por que devem
ler este ou aquele texto; a resposta dada pelos professores de Língua Portuguesa é
sempre a mesma: “que tais textos cairão no vestibular”. Mas e se nos planos desses
alunos ou da maioria deles, vestibular nem chega a ser um sonho longínquo?

15
16

LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para leitura do mundo. 6ª. ed. São Paulo: Ática, 2007
SAYÃO Rosely ; AQUINO Júlio Groppa – Em defesa da escola. Campinas, SP: Papirus, 2004
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Esses alunos também não compreendem uma prática comum dos
professores que normalmente oferecem os seguintes comandos: ler um determinado
texto, em silêncio, e depois escrever uma redação de quinze a vinte linhas
discutindo – a partir de argumentos - o tema identificado no texto. Muitos deles não
entendem o texto, primeiro pelo vocabulário, segundo pelas metáforas neles
presentes.
Há ainda alunos que reclamam que o professor não costuma comentar as
redações feitas, que simplesmente as devolvem dizendo que infelizmente o aluno
não entendeu o texto lido e que, os professores não mostram as falhas cometidas
pelos alunos e tampouco apresentam exemplos de como deveria ficar a redação.
Como bem aponta Teresa Colomer, no livro “Nos caminhos da literatura”17,
livro este que contém uma coletânea de palestras, conferências e mesas de debates
sobre leitura
O jogo de interpretações é uma constatação que faz parte da
aprendizagem. Combate a idéia de inicial de que uma obra quer dizer
apenas uma coisa, sempre e para todo mundo. Nem todo mundo
entende a mesma coisa em uma obra. Não se entende da mesma
maneira, dependendo do nível em que nos aprofundemos. Não se
entende da mesma maneira, dependendo do número de vezes que
se leia ou da etapa da vida em que se situe a leitura. E não se
entende da mesma maneira se estivermos interessados em buscar
significados de um ou outro tipo. (2008, p.23)

Nas aulas deveria haver trocas de idéias e experiências com as leituras dos
textos, entre os alunos e o professor/mediador, para que houvesse a efetiva leitura e
não o desgaste diário que acaba por desestimular professores e alunos.
Um dos tópicos desta dissertação é exatamente discutir formas de conquistar
esses meninos e meninas que acham enfadonhas as narrativas e os deveres a
serem cumpridos posteriormente às leituras. E podemos retomar a ideia em que nós,
professores, e inúmeros livros didáticos insistimos que “quem lê mais escreve
melhor”. A isso devemos pensar que “escrevemos melhor quando escrevemos sobre
17

Nos caminhos da literatura – [realização] Instituto C&A; [apoio] Fundação Nacional do Livro Infantil e
Juvenil – 1ª. Ed. – São Paulo: Petrópolis, 2008
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aquilo que conhecemos e que faz sentido para nós”. Talvez seja uma hipótese
melhor e um argumento mais forte. Como bem expõe Lajolo “Ou o texto dá um sentido
ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum” (p.15, 2007). Possivelmente a conquista

venha pela própria linguagem.
Tive, em abril deste ano, uma experiência que acredito ser valiosa, com meus
alunos da 8ª. série N, classe do turno da noite.
Sou professora de Leitura dessa turma, e sabendo da rotina violenta que eles
vivem, pois a maioria mora no Morro do Tetéu, espaço onde à iniciação sexual e às
drogas começam cedo, tinha por princípio levar textos humorísticos, românticos,
textos do tipo paz e amor, acreditando que com esses textos eles esqueceriam o
mundo lá fora; alguns poucos, muito educados, se esforçavam e liam, mas o retorno
era fraco, pois eu não conseguia interagir com a turma, eles só ficavam olhando sem
saber o que responder. Não conseguia fazer com que eles sentissem a doçura de
um Mário Quintana ou o humor de Luís Fernando Veríssimo. Resolvi mudar de
técnica; pedi para que eles indicassem o tema sobre o qual gostariam de ler e
discutir no segundo bimestre. As respostas foram unânimes “sobre drogas e tráfico,
mas que mostre o lado ruim disso, professora!”

Como professora, fiquei preocupada, porque eu não fazia ideia de como
abordar tais assuntos em sala de aula sem perder o foco essencial: a leitura e o
prazer que ela deve proporcionar aos leitores e o fato de que, por meio dela, os
leitores podem usufruir de alguns ensinamentos.
Considerando o que escreveram alguns pesquisadores citados neste estudo,
como, por exemplo, Roger Chartier, podemos trabalhar com a hipótese de que a
linguagem muda de acordo com o grupo social, tempo e espaço e podemos também
supor que os textos apresentados em sala de aula devam estar de acordo com a
“clientela”. Escolher textos cuja linguagem agrade a essa clientela rebelde é trabalho
árduo para o professor, uma vez que isso requer tempo para pesquisar, ler e
conhecer novas modalidades de tipos de literatura, como a marginal, por exemplo.
Acreditei que a literatura marginal fosse bem-vinda, nessa turma. Que “Capão
Pecado”, do escritor Ferréz, fosse uma leitura com a qual eles poderiam se
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identificar, uma vez que estão próximos tanto das situações vividas pelos
personagens quanto da linguagem utilizada nesse tipo de literatura, ou seja, uso
intenso de gírias, concordâncias mal formadas, sendo que tudo isso pode ser
trabalhado em sala de aula.
Com outras turmas também se pode trabalhar outros textos de Ferréz, como
as experiências desenvolvidas e relatadas no corpo desta pesquisa, no capítulo
“Texto e Leitor: Leitor, um “produtor” de sentidos.
Uma vez que se conhecem os textos de um escritor, no caso deste estudo o
escritor Ferréz, pode-se avaliar quais são possíveis ou não para se trabalhar em
sala de aula, sem deixar de avaliar se as turmas escolhidas para lerem tais textos
estão preparadas para recebê-los. Portanto, o professor, além de conhecer as obras
do escritor escolhido, precisa conhecer seus alunos para que não haja desconforto
durante a leitura e/ou durante as trocas de ideias que sempre ocorrem durante ou a
seguir à leitura.
Em um estudo sobre literatura marginal, apresentado na faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, em 2006, a antropóloga
Érica Peçanha Nascimento18 analisa mudanças que o conceito de literatura marginal
sofreu. Segundo ela, o conceito foi inicialmente aplicado à literatura que surgiu nos
anos 70, escrita por autores que eram, em sua maioria, pessoas da classe média e
alta, que falavam sobre seu cotidiano de modo irônico. Vale lembrar que até aquele
momento as escolas também eram, na sua maioria, frequentadas por essas classes
sociais, mas, na década de 1970, muitas coisas mudaram, inclusive “Espalhou-se a
ideia de que se abriu a escola para o povo” (CHARLOT Bernard)19, e nesse momento a

escola passou a ser percebida como elevador social. Com a chegada à escola de
outras classes sociais, tais classes encontram sua voz nesse tipo de literatura que
fala de grupos dos excluídos da sociedade cujo propósito é

18

NASCIMENTO, Érica Peçanha - http://www.edicoestoro.net/pesquisas/erica-pecanha-do-nascimento.html
(acesso em 16/11/2009)
19
CHARLOT Bernard, (http://sisifo.fpce.ul.pt/?r=13&p=130) – Revista de Ciências da Educação Unidade de
I&D de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa Direcção de Rui Canário e Jorge Ramos do Ó
Conhecimento, Decisão política e Acção Pública em Educação – Educação e Globalização Uma tentativa de
colocar ordem no debate Autor: Bernard Charlot – Professor de Ciências da Educação na Universidade de Paris
VIII – Dedica-se ao estudo das relações com o saber, principalmente dos alunos de classes populares com o
saber escolar. (acesso em 30/03/2009)
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[...] denunciar a violência - principalmente a policial -, o alcoolismo
nas famílias, a força do tráfico e a falta de perspectiva dos jovens [...]
Por outro lado, buscam valorizar aspectos positivos da periferia,
como solidariedade, o modo de falar e as gírias características, além
das manifestações culturais que estão surgindo nesses lugares.
(Nascimento,
http:/www.usp.br\agen\repgs/2006\pags\245.htm
acesso em 13/05/2009)

A antropóloga Érica Nascimento tem o cuidado de sugerir que os escritores
marginais não querem apenas denunciar a violência, mas também têm o objetivo de
formar o pensamento crítico em seus leitores; “Por isso, é importante não dissociar a
literatura da atuação cultural que eles desenvolvem”. E ainda lembra de projetos

desenvolvidos por alguns escritores: Sérgio Vaz organizou a Cooperifa, que reúne
semanalmente cerca de 200 pessoas num boteco da zona Sul de São Paulo, para
apresentações de literatura, música e teatro, enquanto Ferréz faz parte do projeto
1daSul, que, entre outras atividades, criou uma biblioteca comunitária e distribui
livros e revistas gratuitamente em diversos lugares, como escolas e presídios.
Érica Peçanha Nascimento ainda explica a escolha dos escritores por esta
denominação:
A expressão 'literatura marginal' foi escolhida por alguns escritores
de periferias das grandes cidades brasileiras, cuja produção tem
crescido e começa a ter algum destaque em diferentes espaços. Eles
se sentem à margem da sociedade devido às suas condições sociais
de origem e aos problemas com os quais convivem no cotidiano,
além de produzirem textos fora do padrão formal: usam gírias e
ortografia próprias. (http:/www.usp.br\agen\repgs/2006\pags\245.htm
– acesso em 13/05/2009)

É a partir destas considerações que acredito que se justifica aqui a escolha da
literatura marginal, mesmo com suas gírias e ortografia própria, para ser trabalhada
em sala de aula. Uma vez que este projeto contempla alunos da área periférica da
cidade de Santos, é justo pensar no interesse deles por uma literatura cuja
linguagem e enredo das narrativas sejam iguais ou parecidos com a realidade vivida
por eles.
No entanto, a identidade entre a clientela escolar e o livro selecionado para
leitura não bastam: nas práticas escolares de leitura, a figura do mediador é

25

fundamental; cabe ao professor estar preparado para as devidas abordagens que
possam surgir sobre os temas tratados no livro. Esta preparação inclui:
a) conhecimento do corpus, que significa não apenas conhecer a obra, mas
também dados sobre o autor, o que dá credibilidade ao professor;
b) versatilidade: saber contar a história e não apenas ler, chamar atenção,
sempre que possível, para a intertextualidade com outras obras;
c) saber ouvir as inferências dos alunos e criar junto com eles articulações
entre o que eles falam e o que diz o texto, tornando a leitura mais dinâmica;
d) estar disponível, demonstrando atenção aos alunos mesmo fora da sala de
aula, o que pode trazer o alunado mais próximo e favorecer seu desenvolvimento
intelectual;
e) saber exercer sua autoridade: quem for trabalhar com literatura marginal
terá que ter não somente autoridade, mas acima de tudo postura, para que não haja
situações vulgares ou agressivas dentro da sala de aula.
Resumindo: como bem definiu o professor Ezequiel Theodoro da Silva em
seu livro “A produção da leitura na escola” no capítulo intitulado “Um compromisso
chamado formação contínua... Reflexões esparsas”:
[...] ser professor é assumir um compromisso como o conhecimento,
com a busca incessante do conhecimento. E é fazer com que o aluno
participe desse compromisso, dessa busca. Ambos, em processo de
interação e envolvimento recíproco, sensibilizam as suas retinas no
intuito de melhor compreenderem os fenômenos da realidade [...]
(2002, p.88)
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1.2.3 Justificativa da escolha do autor Ferréz
Escolher textos para serem trabalhados em sala de aula é uma das maiores
dificuldades para o professor, pois muitas vezes os alunos não gostam e não
entendem os textos escolhidos pelos professores, normalmente são textos clássicos
que apresentam linguagem e situações desconhecidas pelos alunos, tornando a
leitura um momento desagradável, pois os alunos não se identificam com a leitura e
o professor, por vezes, perde o foco da importância da aula. Para isso, ele precisa
estar sempre atualizado com os lançamentos, familiarizado com textos e seus
autores, conhecer seus alunos; mas nem sempre o professor tem tempo suficiente
disponível para cumprir todas estas tarefas.
Infelizmente, não é de hoje que a falta de tempo para preparar uma boa aula
e se atualizar impede que o professor cumpra seu papel com mais eficácia. Em seu
livro “O prazer do texto: perspectivas para o ensino de literatura, Alice Vieira20” em
1989 já registrava tal problema
Dos professores entrevistados, 54,0% dão aula em um só período,
número elevado de docentes, 46,0%, trabalham em mais de um
período. Quando se pensa que, provavelmente, grande parte dos
54,0% restantes tem outras ocupações nos demais períodos, podese concluir que atividades relativas à preparação de aulas e materiais
didáticos, bem como leituras de auto-aperfeiçoamento e atualização
são prejudicados pelo pouco tempo disponível. (1989 p. 24)

Por outro lado, sendo eu professora de língua portuguesa, tenho percebido
que ano após ano os livros didáticos apresentam sempre os mesmos textos e, é de
praxe as escolas trocarem o livro didático apenas de quatro em quatro anos;
consequentemente, de tanto ler e adotar o mesmo livro os professores acabam por
não mudar a forma de abordar os textos com os alunos.
Em 2008, conheci um dos textos do escritor Ferréz no livro didático adotado
pela escola onde leciono. Tratava-se do poema “Eu queria ter e ser” transcrito no
livro “Novo Diálogo: Língua Portuguesa” de Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho,
editora FTD, 2006 (Coleção Diálogo: língua portuguesa/8ª. série/9º. ano). Era um
20

Vieira, Alice – O prazer do texto: perspectivas para o ensino de literatura – São Paulo: EPU, 1989 – (Temas
básicos de educação e ensino)
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poema com um linguajar bastante informal, porém com uma mensagem bastante
significativa. Gostei também da aparência do autor, pois a vestimenta usada por
Ferréz é bem parecida com a dos alunos com os quais trabalho, e o tema discutido
na poesia me parecia ter tudo a ver com a clientela que frequenta a escola.

A pesquisa sobre o autor mostrou que as atividades desenvolvidas por ele,
bem como os prêmios que recebeu, sugerem um autor plenamente reconhecido pelo
sistema literário e, por isso, capaz de inspirar um projeto como o que esta
dissertação propõe.
Abaixo seguem tabelas que apresentam as atividades literárias e culturais,
além de homenagens e prêmios recebidos por Ferréz.21

ATIVIDADES LITERÁRIAS/CULTURAIS

1997 - São Paulo SP - Publica o livro de poesia concreta “Fortaleza da Desilusão”,
patrocinado pela empresa Ética, onde trabalhou.

1999 - São Paulo SP - Fundador da 1DASUL, movimento que criou o próprio
vestuário dos moradores do bairro.; o nome alude à idéia de que os participantes
do movimento são todos um lutando pelo mesmo ideal e pela dignidade da Zona
Sul

2000 - São Paulo SP - Publica “Capão Pecado”, pela Labortexto Editorial que tem a
tiragem esgotada em um mês.

2001 - São Paulo SP - É criador do projeto, organizador e editor-chefe da revista
“Literatura Marginal”, publicada em colaboração com a revista “Caros Amigos”. No
mesmo ano o autor cria o selo literário L.M.

2002 – participa do livro “Notebook” juntamente com Caetano Veloso, Roberto
Freire, Paulo Coelho, Paulo Lins, Arnaldo Jabor, Pelé. O livro é distribuído em
Inglês e Espanhol, respectivamente nos Estados Unidos e Europa.

2002 - São Paulo SP - 26 jun. – edita a revista “Literatura Marginal 2”, com
participação de 20 escritores de todo o Brasil
21

http://www.ferrez.com.br/realease.html (acesso em 25/05/2009)
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2003 – São Paulo SP – outubro – lança o livro “Manual prático do ódio” pela editora
Objetiva.

2003 – lança o cd “Determinação”, e tem o vídeo clip “Judas” concorrendo na
MTV.

2004 - São Paulo SP – 29 abril. – edita a revista “Literatura Marginal 3”. Roteiriza o
programa “Cidade dos Homens” com participação de 19 escritores de todo o
Brasil para a Rede Globo de televisão, no episódio Hip-Sampa-Hop.

2004 – O conto “Viver em São Paulo” é lançado na revista alemã “Literatur
Nachrichten”.
2005 – Publica “Capão Pecado” pela Editora Objetiva – Rio de Janeiro RJ

2005 - Barcelona e França - é noticia de página inteira no jornal “La Vanguardia”,
Barcelona e no Currier International, 746. França.

2005 - Lança na bienal do Rio de Janeiro o seu primeiro livro infantil, “Amanhecer
esmeralda”, pela editora Objetiva.

2005 - Organiza o livro “Literatura Marginal”, lançado em sociedade com a editora
Agir e o selo L.M, destacando 10 autores da nova escrita periférica.

2005- O livro “Capão Pecado” é lançado pela Editora Palavra do grupo ASA, no
mês de Maio em Portugal.

2005- Ferréz é convidado pelo PNUD para escrever no relatório da O.N.U de
2005.

2005 – O livro “Manual prático do ódio é lançado pela editora El Aleph na Espanha.

2006 – O livro “Manual prático do ódio” é lançado pela editora Palavra em Portugal.

2006- O livro “Manual prático do ódio” é lançado pela editora Fazie Stile Libero na
Itália.

2006- O livro “Lusofônica” é lançado na Itália com o conto inédito Pão Doce.
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2006- Lançamento do livro “Ninguém é inocente em São Paulo”, primeiro livro de
contos do autor. (Editora Objetiva)

2006- Lançamento de “Os inimigos não mandam flores” revista em quadrinhos.
Editora Pixel.

2008- Ferréz apresenta o programa de entrevista “Interferência” na TV cultura.

2008- O autor é contratado pela rede de televisão Fox como roteirista da série
“9MM”.

Como pode ser visto, o autor transita nas mais diversas mídias: autoria de
livros, organização de livros e revistas, composição de músicas e também televisão.
Pode-se perceber ainda que ao autor possui um certo senso “missionário”, como se
fosse, realmente, uma missão propagar a literatura e a arte considerada marginal
por todos os cantos por onde ele passa.

HOMENAGENS/TÍTULOS/PRÊMIOS

2002 - São Paulo SP - Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte
(APCA) de Melhor Projeto de Literatura de 2001 para a revista Literatura
Marginal, que reúne textos e desenhos de moradores das periferias de cidades
brasileiras

2004 – O autor concorre ao Guggein Fundation (prêmio Americano) Indicado por
Normann Gal, um dos jurados.

2005- Rio de Janeiro, Ferréz ganha o prêmio Hútuz 2005 (ciência e
conhecimento) pelo livro Manual Prático do ódio.

2005- São Paulo SP – 1º. Prêmio Cooperifa (pelo conjunto da obra e pelo
projeto Literatura Marginal).

2006 - São Paulo SP – Prêmio Zumbi dos Palmares (Assembléia Legislativa).
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2007 – Ninguém é inocente em São Paulo, indicado ao prêmio Jabuti, e finalista
do prêmio Portugal Telecom na categoria contos.

Como pode ser observado, o escritor Ferréz tem recebido reconhecimento
pelo seu trabalho não só no Brasil como no exterior; porém, sua literatura e postura
continuam dentro de seus princípios que são os da literatura marginal, ou seja, livros
que denunciam a violência vivida nas periferias das grandes cidades.
Por fim, para conhecer melhor a literatura de Ferréz, li vários de seus livros,
como “Capão Pecado”, “Ninguém é inocente em São Paulo”22, “Manual prático do
ódio”23, “Literatura Marginal: talentos da escrita periférica”24, além da poesia e dos
romances classificados como Literatura Marginal, tema já discutido neste capítulo
em 1.2.2 Literatura Marginal. Ferréz também escreveu um conto infantil, a história
“Amanhecer esmeralda”25 – texto este em que também trabalhei em sala de aula.
Depois de ter lido os romances, o conto infantil e alguns poemas, decidi levar
a Literatura Marginal para a sala de aula, pois acreditei (e acredito) que os alunos se
identificariam com as situações apresentadas nos textos de Ferréz, pois o alunado
da escola, na qual a pesquisa foi desenvolvida, vive problemas muito sérios (além
da pobreza, a baixa auto-estima). Apostei que a literatura de Ferréz facilitaria
interagir com uma clientela que vive uma realidade bastante diferente da de seus
professores.

Assim, a escolha do escritor Ferréz, como autor para ser trabalhado em sala
de aula, justifica-se por:

22

FERRÉZ, Ninguém é inocente em São Paulo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006
_______, Manual prático do ódio. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003
24
_______, (org.) Literatura Marginal: talentos da periferia. Rio de Janeiro: Agir, 2005
25
_______, Amanhecer esmeralda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005
23
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a linguagem usada em seus textos ser familiar ao

público alvo com o qual trabalho, ou seja, alunos de um bairro
da periferia de Santos;


os textos retratarem uma realidade vivida pela

maioria de meus alunos;


Ferréz apresentar versatilidade ao escrever: assim

como ele escreve histórias de violência e tráfico de drogas,
como em “Capão Pecado”, também escreve poesia e contos
para crianças. O tema abordado em ambos os gêneros –
adulto e infantil – é o mesmo, mas de formas diferentes como
será discutido mais para frente.
Aproveitei as leituras que fiz do poema “Queria ter e ser”, do conto infantil
“Amanhecer esmeralda” e do romance “Capão Pecado” e trabalhei estes textos com
os alunos. A poesia – “Queria ter e ser” – e o conto infantil – “Amanhecer esmeralda”
obtiveram resultados, até o momento, positivos, porém o trabalho com “Capão
Pecado” não obtevi bons resultados: com esta obra, foi impossível dar continuidade
ao trabalho, não por causa da obra, mas pelas faltas constantes dos alunos, tanto
que a 8ª. série N1, classe do turno da noite, aos poucos foi sendo descaracterizada
pela rotatividade dos alunos, alguns, por excesso de faltas ou por indisciplina foram
transferidos para outras Unidades Escolares.

A cada encontro semanal, novos alunos chegavam. Da turma inicial, apenas
dois permaneceram, então precisei mudar o planejamento das aulas de Leitura para
que não houvesse desgaste por parte dos que restaram.
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2 BREVE BIOGRAFIA DO ESCRITOR FERRÉZ
Comecemos transcrevendo o verbete sobre o autor que o Itaú Cultural
disponibiliza:

Reginaldo Ferreira da Silva - Ferréz (São Paulo SP 1975).
Romancista, contista e poeta[...]
Até chegar a este “status” de romancista, contista e poeta, Ferréz na verdade Reginaldo Ferreira da Silva, filho de um motorista e uma
empregada doméstica, na adolescência, trabalhou como balconista
em bares e padarias, foi vendedor ambulante de vassouras, auxiliar
geral, arquivista e chapeiro em rede de fast-food.
Começou a escrever aos 12 anos de idade, acumulando contos,
versos, poesias e letras de música.[...] 26
http://itaucultual.org/biografia

Em “Capão Pecado”, na edição da Editora Objetiva de 2005, Ferréz compõe
uma “Nota”, que acreditamos ser interessante para fazer parte desta pequena
biografia, pois esta “Nota” registra as dificuldades que ele teve para tornar-se um
escritor. Nela, Ferréz faz um rápido “flash back” por meio do qual o leitor percebe
que o autor constrói uma imagem de escrita e de escritor na qual abundam
elementos concretos, físicos, sensoriais, como sugerem as expressões sublinhadas
nos textos abaixo (grifos nossos):

[...] pois minhas mãos doíam à noite durante a escrita, muitas vezes
feitas à luz de velas, nunca pensei na derrota, a gente não pode se
dar ao luxo de pensar em fracassar. (p. 7)
[...] a história continuaria a ser escrita, não importando se as idéias
tinham de ser escritas em guardanapos, em maços de cigarro ou
muitas vezes na mão, a mesma mão que eu protegia no ônibus para
que a tinta não borrasse, e minhas idéias se perdessem. (p. 7)
[...] minha mãe levou café durante a madrugada, página após página
sendo tecida a coberta com o calor do titulo de escritor. (p.7)

26

http://itaucultural.org – biografia (acesso em em 06/06/2009)
*Para compor esta breve biografia de Ferréz, fiz uso de várias fontes como o site do próprio escritor, o site do
Itaú Cultural, Wikipedia, a “orelha” e a “nota do autor” do livro “Capão Pecado”
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Nos trechos acima percebemos as condições nas quais o escritor trabalhava.
Tinha como seu suporte de escrita as próprias mãos, tanto para anotar alguma idéia
que surgisse no caminho do trabalho para casa, quanto para escrever. Escrevia a
mão – em qualquer tipo de papel, fosse ele guardanapos ou maços de cigarro. Não
se importava com espaço que tinha para suas atividades de escrita nem os desafios
em escrever na penumbra da noite que eram compensados pela atenção de sua
mãe que sempre lhe levava um café enquanto ele escrevia.
Nas passagens acima, notamos que o autor parece querer que seu leitor sinta
o esforço quase sobre-humano que se fez necessário para que ele se tornasse um
escritor, tal e qual um super herói que tem de enfrentar vários obstáculos para
ganhar o prêmio final: como ele mesmo diz: o “título de escritor”.
Ainda na “Nota”, nos agradecimentos às pessoas que o ajudaram e cobraram
dele o término do romance, o autor parece sugerir uma certa

identidade entre

personagens de papel e tinta e personagens de carne e osso. Ou seja, em “Capão
Pecado” qualquer semelhança não é mera coincidência:
[...] Sempre vai ficar em minha memória a empolgação do Alex
(Ratão) quando o livro saiu, o Nego Du comentando página por
página, o Jorge (Santista) se preparando para filmar as festas na
quebrada e o Marquinho gritando na minha janela: - Nal, e o livro já
acabou? Sim, irmão, o livro já ficou pronto, e vocês estão aqui
comigo, em cada linha, em cada vírgula. (p. 9)

Na “Nota” do autor pode-se ainda perceber sua consciência relativamente ao
“sistema literário pelo qual circula seu livro”, a tríade de Antônio Cândido27
AUTOR/OBRA/PÚBLICO se faz representar, uma vez que ele menciona a presença
dos amigos ansiosos para verem o livro terminado para lê-lo, os novos amigos que
surgiram após terem lido o romance, universidades que adotaram o livro para ser
estudado, a leitura oral em uma rádio:
[...] – Nal, e o livro já acabou? (p. 9)
27

Cândido, Antônio, intelectual brasileiro. Estudioso da literatura brasileira e estrangeira, possui uma obra
crítica extensa, respeitada nas principais universidades do mundo. À atividade de crítico literário soma-se a
atividade acadêmica, como professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo
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[...] Um livro serve para muitas coisas, no caso do Capão, serviu para
fortificar amizades [...] (p. 8)
[...] Até me trouxe novas amizades como um preto do norte,
chamado Ghoéz, que veio me conhecer, e virou um grande irmão [...]
(p. 8)
[...] - Rael marcou muitos momentos, sejam eles nas universidades
onde o livro foi adotado, ou até nos presídios onde uma rádio feita
por presos recitava toda manhã trechos do livro [...] (p. 8)

O tom de sinceridade que o autor usa em sua “Nota”, faz com que o leitor
continue virando as páginas e descobrindo uma nova literatura que até pode causar
estranhamento pela linguagem utilizada, mas também causa fascínio não só por
introduzir o leitor em uma realidade que pode estar ao nosso lado sem que nós,
leitores, nos apercebamos dela, como também pela escrita dinâmica e envolvente
que o autor faz tão bem.
Em 1997, Ferréz lança “Fortaleza da Desilusão”, com poemas influenciados
pelo concretismo, tendo como seu patrocinador empresa a “Ética”, onde trabalhava.
Dois anos depois, funda o grupo 1DaSul28, interessado em promover eventos e
ações culturais na região do Capão Redondo, ligado ao movimento hip-hop,
incluindo a vestimenta adequada a este tipo de dança.. Também escreve letras de
rap29 e canta em grupos locais. Estréia na prosa de ficção em 2000, com o romance
“Capão Pecado”, que tem no dia a dia da periferia seu tema principal. Cria, organiza
e edita a revista “Literatura Marginal”, que, após três edições, dá origem à antologia
“Literatura Marginal: talentos da escrita periférica”, lançada em 2005. No mesmo ano
publica o romance infanto-juvenil “Amanhecer esmeralda”, e em 2006 o livro de
contos “Ninguém é inocente em São Paulo.”

28

A 1dasul - Movimento cultural fundado por Ferréz, em 1º de Abril de 1999, que tem por finalidade
promover eventos culturais em bairros de periferia ligados à música e à literatura.www.1dasul.com.br
(acesso em 06/06/2009)
29
O Rap é um dos elementos da música e cultura hip-hop, teve origem na Jamaica mais ou menos
na década de 60. O rap assim como o pagode, blues, no seu surgimento, era ritmo mais comum entre
pessoas de classe social mais baixa e que, com o tempo, invadiu o mercado de grupos sociais. No
Brasil, alguns, como os Racionais MC´s têm como ideologia divulgar a desigualdade social brasileira.
As letras do rap falam sobre a realidade das periferias urbanas brasileiras, discutindo sobre o crime, a
pobreza,
o
preconceito
social
e
racial,
drogas
e
consciência
política.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Rapper) (acesso em 06/06/2009)
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Mas foi com o livro “Capão Pecado”, na edição lançada pela Editora Objetiva,
em 2005, que Ferréz teve seus primeiros reconhecimentos no meio literário,
recebendo a atenção de vários jornais, revistas e instituições. “Capão Pecado” é
considerado, hoje, uma obra prima da chamada Literatura Marginal:
Autor de Capão Pecado faz palestra na Biblioteca Helena Silveira –
26/10/2005 – Campo Limpo. O autor se chama Ferréz. Escritor de 27
anos e morador da região do Capão Redondo, escreve
com
autoridade de quem vive no bairro e conhece a região. Capão
Pecado, romance que o tornou conhecido trata da dura realidade do
bairro do Capão Redondo.
(http://www6.prefeitura.sp.gov.br/noticias/ars/campo_limpo/2005/10/0
032 - acesso em 05/04/2009)
“[...] Ferréz lançava Capão Pecado. Num momento em que a
narrativa, tanto a literária quanto a cinematográfica, apontava uma
gama de personagens desterritorializados, perdidos em suas buscas
compulsivas e inúteis de sentidos, esgarçadas no mais atomizado
individualismo, surgiam outros, que se empenhavam na afirmação do
espaço territorial enquanto trincheira de novas formas de expressão
e sensibilidade.”- O jornal de literatura do Brasil por Vilma Costa
(http://rascuho.rpc.com.br – acesso em 05/04/2009)
Poucas palavras para introduzir ao leitor este jovem escritor, que faz
questão de ser tratado como marginal, underground ou qualquer que
seja a definição aplicada. Férrez está com certeza fora deste
contexto, pois consegue abordar em seus textos crus, sociologia e
antropologia sem ser burocrata, além de traçar um retrato da periferia
paulista que pode ser aplicado à periferia de Porto Alegre, Vitória,
morros cariocas, mangues de Recife e na região ribeirinha de
Manaus. O escritor escancara um Brasil que vai além do mostrado
pela mídia - uma realidade que de tão cruel e violenta, soa como
ficção. O jovem autor é hoje um dos poucos nomes de consenso nos
movimentos sociais e nos meios intelectuais. Seus textos não são
contestados. - por Léo Pinheiro – (http://www.revistaparadoxo.com acesso em 05/04/2005)
Ferréz despontou no fechado meio intelectual não-periférico em
2000, com a publicação de Capão Pecado, romance que testemunha
e dá voz ao cotidiano violento do bairro do Capão Redondo, na zona
sul
de
São
Paulo.
(htpp://www.itaucultural.org.br/índex.cfm?cd_pagina=2716&cd_notica
=6884- acesso em 05/04/2009)
Passados cinco anos de sua chegada às livrarias, “Capão Pecado”
pode ser considerado um best-seller para uma editora de porte
modesto, com três edições e oito mil exemplares vendidos. Ferréz se
tornou um escritor profissional, tem prestígio entre a crítica
especializada por falar com propriedade sobre temas como pobreza
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e
violência
urbana
–
por
Carlos
Juliano
(http://www.reporterbrasil.org.br -acesso em 30/03/2005)

Barros

[...] a literatura funcionou como uma saída de emergência, uma
espécie de salvação [...] dos livros, ele nunca conseguiu se separar,
mesmo que tivesse que pegar duas conduções até a biblioteca mais
próxima, para tomar emprestadas as obras de seus autores
preferidos: Dostoievski, Carlos Drummond de Andrade e Manuel
Bandeira [...] (http://pt.wikpedia.org – acesso em 30/03/2009)

“Capão Pecado”, como vimos, foi publicado, primeiramente, em 2000 por
Labortexto Editorial – São Paulo. Possivelmente pela sua presença constante no
meio cultural, (como por exemplo, ter sido o criador do projeto, organizador e editorchefe da revista Literatura Marginal, publicada em colaboração com a revista “Caros
Amigos” em 2001) por ter participado do livro “Notebook” (distribuído em 2002, em
Inglês e Espanhol) juntamente com Caetano Veloso, Roberto Freire, Pelé e outros
famosos, o escritor acabou chamando a atenção da Editora Objetiva que lançou,
então, nova edição da obra “Capão Pecado” em 2005. Naquele mesmo ano (em
maio) o livro é lançado pela Editora Palavra do grupo ASA, em Portugal, e, segundo
o site da Itaú Cultural, ”Capão Pecado” já vendeu mais de cinqüenta mil exemplares
e está em sua 5ª. edição.
Ferréz hoje é conhecido tanto no Brasil como no exterior, seus livros são
facilmente encontrados nas estantes de livrarias como a Bertrand em Portugal30 ou
na Casa de Libro na Espanha31. Em uma de suas viagens ao exterior, à Alemanha,
em setembro de 2007, Ferréz foi o único representante brasileiro no Festival
Internacional de Literatura em Berlim32.

Ferréz também já recebeu vários prêmios literários dentre eles: 1º. Prêmio
Cooperifa33 (pelo conjunto da obra e pelo projeto Literatura Marginal) em 2005 em

30

http://www.bertrand.pt (acesso em 05/05/2009)
http://www.casadellibro.com (acesso em 05/05/2009)
32
www.estado.com.br/estadodehoje/20070918/not_imp5354,0php – por Marcio Damasceno (acesso em
05/05/2009)
33
http://portaliteral.terra.com.br) – A Cooperifa tem com o objetivo envolver artistas da periferia em atividades
como exposições de fotografia e performances teatrais em lugares como praças, bares e galpões. A Cooperifa é
um dos fenômenos culturais mais importantes desses anos 00
31
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São Paulo, em 2006 pela Assembleia Legislativa em São Paulo, o Prêmio Zumbi dos
Palmares e em 2007 foi finalista do prêmio Portugal Telecon na categoria contos34.
Esta breve trajetória de Ferréz não ficou conhecida apenas no meio literário,
seus textos também são objeto de artigos e de estudos acadêmicos nos quais
pesquisadores, mestrandos e doutorandos se debruçaram e se debruçam sobre
seus escritos: ou seja, esta nossa dissertação não é única nem pioneira, como os
registros abaixo apontam:

CRISE NA LITERATURA:
Um incômodo marginal?
Por Franciele Queiroz da Silva
Universidade Federal de Uberlândia
Os temas destas obras permeiam, sobretudo, o cotidiano dos
moradores da favela, e suas adversidades na sociedade brasileira
como: violência, sexo, drogas, estupros e assaltos. A linguagem
utilizada nas obras também é uma característica marcante dessa
vertente da produção literária contemporânea. Os 'ditos marginais' se
utilizam de uma linguagem em sua maioria aproximada da oralidade,
saindo dos padrões convencionais de escrita e não utilizando a
chamada linguagem 'culta’:
– E aí truta! Firmeza?
– Só, eu tô na boa, choque, e você?
– Na moral, tô lá trampando com o
Matcherros na firminha dele.
– Ah! Tô ligado, o Amaral me contou que ele
tá indo pela órdi lá com o esquema.
– É, o bagulho virou bem, se pá nóis vamo
contratá até o Panetone, isso é, se o bagulho
dele com o futebol num virá.
(FERRÉZ, 2005, p.145)35”
Dissertação de Mestrado
Título original: Capão Pecado e a construção do sujeito marginal
Autor: Santos, Carolina Correia dos
Unidade: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH)
Área de concentração: Teoria Literária e Literatura Comparada
Orientador: Natali, Marcos Piason
Data da Defesa: 04/12/2008
Palavras-chave:
Ferréz, Literatura Marginal, Nacionalismo,
Subalterno, Teoria Pós-Colonial
34
35

(http://ferrez.com.br/release.html - acesso em 05/05/2009))
http://www.mafua.ufsc.br/ Mafuá Revista de literatura em meio digital (acesso em 15/11/2009)
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Resumo Original
Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado o surgimento de uma
produção literária com
características muito próprias do nosso
tempo: seus autores são periféricos (favelados), sua forma e
conteúdo derivam do momento de extrema violência que assola
grande parte da população. Exemplar desta produção, o livro de
Ferréz, Capão Pecado é primeiramente publicado em 2000. O
objetivo desta dissertação é analisar o romance, compreendendo-o
dentro de um escopo maior, que abarca outros setores, da arte e da
política. Para isso, a teoria pós-colonial, assim como um estreito
diálogo com uma parte da tradição crítico-literária brasileira são
utilizadas. 36

Como podemos observar, os textos do escritor estão sendo aceitos por
diferentes classes sociais, tanto as pertencentes às periferias quanto outras mais
intelectuais/acadêmicas

36

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/815/tde-09032009-174435 (acesso em 15/11/2009)
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3 COMENTÁRIOS SOBRE AS OBRAS: CAPÃO PECADO E AMANHECER
ESMERALDA
Neste capítulo serão comentados alguns pontos relevantes sobre as
linguagens distintas das quais Ferréz se apropria em seus textos, assim como as
semelhanças e dessemelhanças entre os textos.

3.1 Linguagem Adulta e Linguagem Infantil nas obras de Ferréz
A linguagem usada por Ferréz, em seus romances dirigidos ao público adulto
(aqui em particular usaremos exemplos retirados de “Capão Pecado”37), parece
particular de um grupo social, morador de uma periferia urbana, acostumado com a
violência, drogas, estupros etc. Para

leitores não habituados a este tipo de

linguagem, torna-se, às vezes, difícil entender o que está sendo dito, não só pela
quantidade de gírias, como também pela presença de palavras de baixo calão e pela
violência das situações vividas pelas personagens, que podem ruborizar leitores
mais conservadores.
Já a linguagem usada pelo autor em seu conto “Amanhecer esmeralda”38
também é informal e, igualmente, a história se passa em uma periferia urbana, mas
a linguagem remete o leitor a um sentimento de carinho, os adjetivos e substantivos
usados trazem imagens sempre positivas, como se pode ver no quadro abaixo:
(negritos meus), que põe, lado a lado, segmentos dos dois livros. Em itálico,
informação (minha) que contextualiza o trecho transcrito:

Ferréz adulto
Capão pecado
Burgos encontra seu amigo Zeca e o
convida para tomar uma cerveja em um
bar da comunidade:

37
38

Ferréz infantil
Amanhecer esmeralda
Professor Marcão trata com carinho quase
paternal sua aluna Manhã ao se despedir
dela:

Ferréz, Capão Pecado – Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 2005
Ferréz, Amanhecer esmeralda – Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 2005
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“- E aí, Zeca! Quer uma cerva gelada?
- Não Burgos, eu tô a pampa. Porra, o
bagulho tá cheio hoje, hein, mano. “(p.29)

“- Pode ir, Manhã, depois a gente conversa,
minha filha, vá com Deus.” (p.23)

Os irmãos Dida e Will encontram-se com
Rael, depois de algum tempo sem se
verem, pois o pai dos irmãos havia tido um
desentendimento com a vizinhança e a
família teve de afastar-se do Capão até a
situação voltar ao normal e, como queriam
rever os amigos, estavam indo à casa de
Matcherros:

Manhã, quando abre o presente que o
professor Marcão lhe oferece:

“[...] Manhã arregalou os pequenos olhos
negros e pegou o pacote com delicadeza
[...]” (p.26)

“- Vixe, nem te falo mano, o filho-da-puta
só acorda depois das cinco da tarde, nem
adianta colá lá, agora.” (p.31)

Marqinhos, vendedor de algodão-doce,
chama o amigo Fabiano para sair e,
Fabiano dá a ideia de convidar Burgos
para ir junto, Marquinhos não gosta muito,
pois sabe que Burgos havia matado a mãe
de um dos amigos, mas acaba
concordando. Quando chegaram lá:

Manhã encontra com Dona Ermelinda, a
merendeira da escola, que diz:
“- Você é muito bonita mesmo, o Marcão
fez mó propaganda dos seus traços
africanos, agora eu posso cuidar um
pouquinho de você?” (p.29)

“[...] Ele convidou os amigos para entrar e
começaram a combinar um possível role.
[...] cruzaram som o Juca e o China que
logo perguntaram onde seria a fita [...]
- Que porra de fita, maluco, tá entrando
numas? [...]
- Porra nenhuma de quadrilha, mano, cê
já viu o Marquinhos fazendo essas
correrias?”(p.49)

Rael indo trabalhar, encontra um amigo
pelas ruelas da favela e conversam sobre
um terceiro amigo que fugiu depois que
bateu na moto de um “mano” de outra
favela, que queria se vingar e matá-lo:
“[...] – É, mas perdeu toda a razão quando
fugiu e abandonou a moto lá. Também; e o
medo de ter de pegar cana por causa da
mina do cara [...]
- Certo! Mas agora a situação dele
é pior, pois os manos da COHAB querem

A mãe de Manhã chega em casa, olha para
a filha diz:
“- Meu Deus do céu, o que
aconteceu com você, criatura? Você tá
linda!” (p.39)
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subir ele, e a polícia tá atrás dele por
homicídio, já que a mina tava grávida e
acabou morrendo [...]” (p.72)

Como as transcrições acima sugerem, o escritor ao produzir seus textos sabe
a quem vai se dirigir. Algumas expressões utilizadas em “Capão Pecado” são
coloquiais e de fácil entendimento, mas outras precisamos parar para compreendêlas dentro do contexto, como “cola lá” = ir até lá; “correrias” = assaltos e “subir” =
matar -. Em “Amanhecer esmeralda” o vocabulário também é simples, de fácil
entendimento, mas como já comentado, as palavras remetem o leitor a
pensamentos positivos. A palavra “Deus” aparece mais de uma vez, o “Pai” que
protege a todos; os adjetivos “linda” e “bonita” fazem com que no final da história a
protagonista se sinta realmente linda e, consequentemente a criança que lê a
história poderá vir a querer ser como Manhã.
Também podemos listar nas obras “Capão Pecado” e “Amanhecer
esmeralda”, dessemelhanças e semelhanças face a alguns tópicos. Observamos
que na obra dirigida ao público adulto a realidade representada é dura e infeliz,
enquanto na obra dirigida ao público infantil, apesar das dificuldades vividas pelas
personagens, a realidade representada comporta valores positivos e uma “luz no
final do túnel” para quem vive na periferia.

3.2 Semelhanças entre os textos de Ferréz
No quadro que vem a seguir, pode-se ter uma visão melhor das semelhanças
observadas entre os dois livros, relativamente à valorização dos estudos, trabalho
infantil, alcoolismo e expectativa de vida. Em itálico, comentários meus:
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Capão Pecado

Comentários

Amanhecer esmeralda

A importância dada aos
estudos
“[...] Por isso que eu falo,
truta, eu quero continuar a
estudar,
e
se
Deus
permitir, mano, eu quero
ter um futuro melhor [...]”
(p.92)
“Trabalhando em uma
construção está Carimbe,
a vida não é fácil, estude
meu fio, foi o que seu pai
lhe disse a vida inteira,
mas ele só veio a sentir a
falta do estudo quando
saiu de sua cidade e
começou
a
procurar
emprego no Rio de
Janeiro[...]” (p.97)

“- Istude, mia fia, istude pra
Em ambos os textos, num ficá que nem seu pai.
existe a preocupação tanto Ouvia isso todos os
dos pais para que os filhos sábados, [...]” (p.16)
estudem (pois acreditam
que,
estudando,
seus
filhos terão um futuro
melhor)
como
alguns
personagens
também
querem estudar como fator
para
melhorar
sua
condição de vida.

Crianças que trabalham

“[...]

Marquinhos havia
vendido algodão-doce um
dia antes e estava com
dinheiro suficiente para
chamar os manos para
comer pão com mortadela
e tomar tubaína [...] fiquei
vendendo
algodão-doce
pra cacete, deixei de jogar
no bar do Celso pra gente
poder comer [...]” (p.48/49)

Em ambos os textos as
crianças
precisam
trabalhar para terem o que
comer ou ajudar a família.

“[...] procurou fósforo para
acender o fogão, mas não
achou, e se lembrou que
seu pai sempre esquecia
as caixas de fósforos nos
bares quando já estava de
fogo. Ficou nervoso com a
lembrança das bebedeiras
de seu pai [...] (p.19)

“[...] – Ah! Meu pai bebe
um pouco, né, tenho
vergonha de falar, mas ele
Nos dois textos a presença não bate na minha mãe,
de pais alcoolizados é não [...] (p.21)
motivo de vergonha para
os filhos.
Alcoolismo e violência
doméstica

“[...] Marcão começou a
entender... descobriu que
ela mesma, ao chegar em
casa, fazia os deveres
domésticos,
cozinhava
para comer, lavava a
própria roupa, ou seja,
com apenas nove anos de
idade, Manhã já tinha a
responsabilidade de uma
mulher [...] ela já está
sendo preparada para
diarista desde a infância?”
(p.22/23)
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Esperança
“[...] O foco de esperança
está nos muros grafitados,
nos bailes feitos nas
quadras das escolas, nos
pipas no céu, e nos
movimentos em prol da
cultura, desde fanzines até
as organizações que ainda
resistem aqui [...] (p.133)

A esperança é a mola da
sobrevivência
dos
moradores da periferia.
Vivem
em
meio
de
pobreza, de miséria e de
violência,
mas
muitos
moradores acreditam que
alguns
gestos
podem
modificar
a
vida
da
comunidade.

“[...] às vezes eu fico
chapado aqui no campão,
vendo os pivetes jogar
bola, e vira e mexe um
corre atrás de uma pipa,
na real eles tão atrás é de
um sonho, tão no fundo de
tudo, querendo ter uma
vida pelo menos mais
digna, com menos baixas
e mais amor nesse campo
de guerra da nova era [...]”
(p.134)

“[...] A rua inteira viu Dona
Tonha pintando o barraco
[...] O Sô Toin, dono do
depósito,
ficou
tão
contente com as vendas
que propôs aos moradores
fazerem uma vaquinha e
cimentarem a rua [...]”
(p.42)
[...] Em alguns dias todos
se reuniram e trabalharam
muito [...]” (p.43)
“[...] Quando chegou à rua,
não acreditou, todas as
casas estavam pintadas
[...] olhou para o céu, e viu
que tudo era daquela cor,
até o amanhecer era
esmeralda.” (p.46)

“[...] Fica a pequena
esperança de um dia nos
trazerem a paz de volta,
mas uma paz com justiça
[...]” (p.135)

3.3. Dessemelhanças entre os Textos de Ferréz
Se alguns tópicos são – como vimos – recorrentes nos dois livros, em outras
passagens as duas obras se afastam uma da outra.

A primeira destas dessemelhanças insinua-se já no título de ambas as obras.
Em “Capão Pecado” o título já sugere negativismo, pois a palavra pecado, segundo
o Miniaurélio39, significa transgressão de preceitos religiosos, falta ou culpa. No

39

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio:o minidicionário da língua portuguesa; coordenação de
edição Marina Baird Ferreira; equipe de lexicografia Margarida dos Anjos. 7ª. Ed.. Curitiba: Ed. Positivo, 20078
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próprio texto, há uma explicação de uma das personagens, Matcherros, sobre o
bairro onde se passa a história – Capão Redondo –
[...] – Que nada, Narigaz, a real é que nem o pastor falou, que esse
lugar é amaldiçoado mesmo. Cê num viu que ele explicou que o
nome Capão vem de terreiro e que foi dado a este lugar porque aqui
era só árvore e os macumbeiros vinham fazer trabalho aqui? , Com o
passar do tempo as maldades do lugar foi aumentando, e Redondo é
por causa do estilo do bairro; ele disse que os espíritos fica andando
e atazanando a cabeça do pessoal [...] (2005, p.23)

Relativamente a “Amanhecer Esmeralda”, vemos que segundo o Miniaurélio:
amanhecer significa: 1. Romper o dia – 2. Aurora - no mesmo dicionário, Aurora
significa: 1. p.ext. princípio, começo – esmeralda significa pedra preciosa, em geral
verde; por tradição verde simboliza esperança.
No texto encontramos alguns momentos de esperança, como no caso do
professor Marcão, que se preocupa com seus alunos.

[...] Disse um bom dia, deu um sorriso, e foi para a mesa do
professor [...] começava com a matéria e partia para uma pequena
aula de educação moral e cívica todos os dias, sabia da carência dos
seus alunos, e tentava apontar caminhos desde já para eles [...]
(p.18)

As transcrições abaixo registram outros dois aspectos face aos quais “Capão
Pecado” e “Amanhecer esmeralda” também divergem. Em itálico, explicação minha
que contextualiza os textos transcritos.
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Capão pecado

Temas

Amanhecer esmeralda

Imagem da escola
No espaço escolar não
aparece a figura do
professor ou de qualquer
outro
funcionário
da
escola; a escola é ponto
de encontro onde as
crianças jogam futebol e
os
mais
velhos
se
drogam.

Também bastante contrastante são as imagens de
escola veiculadas em cada
um dos livros.

A escola é um lugar onde
as
crianças
interagem
entre eles, com o professor
e com a merendeira.
“[...] Chegou à escola no
horário certo, a turma já
estava pegando fogo [...]”
(p.14)
[...] na sala havia trinta e
oito alunos [...] O professor
era muito querido por toda
a turma [...] (p.17)

“[...] Burgos estava ao seu
lado já fazia alguns minutos,
tomaram algumas cervejas
e depois combinaram de
fumar um baseado lá no
pátio do José Olímpio40 [...]
(p.83)

[...] Dona Ermelinda, que
era a merendeira da escola
[...] (p.28)

“[...] rumaram para o fim da
rua e decidiram ficar vendo
os moleques jogar na
quadra do José Olímpio[...]
(p.89)
Trajetórias das
personagens principais
Rael e Manhã
contraste
maior
No início da história, Rael, O
manifesta-se
relativamente
era
admirado
pela
à
trajetória
dos
comunidade:
protagonistas de ambos os
“[...] Seu aspecto sempre livros.
agradava as mães dos
colegas,
cabelo
todo
encaracolado,
e
óculos
grandes e pretos que já
usava havia muito tempo.
Tudo isso lhe conferia a
aparência de um pequeno
cdf.” (p.16)

40

No início da história,
Manhã é uma figura triste,
isolada e mal-arrumada:

“[...] Manhã olhou no
pequeno espelho, viu seus
cabelos soltos no ar [...]
Passou as mãos pelos fios
ainda rebeldes no ar, e
tentou abaixá-los, sabia
que era em vão [...]” (p.13)

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Olympio Pereira Filho, Rua da Passagem 200 – Cj Hab. I
Adventista – Capão Redondo (http://nev.incubadora.fapesp.br/portal/educacao/supletivo 5a8/sul/campolimpo)
(acesso em 05/11/2009)
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Aos poucos, Rael envolvese com Paula, namorada de
um
de
seus
amigos,
Matcherros:

“[...]
sempre
malarrumadinha,
sempre
acuada no canto da sala
[...]” (p.20)

“[...] – Bom, como vamos
ficar? Eu em sei o que
estamos fazendo, você não
gosta do Matcherros?
- Gosto, mas sei lá, é
estranho [...] vem cá.
Ela o agarrou e o beijou com
uma vontade desenfreada.”
(p.80)

Ao longo do texto, com a
ajuda do professor Marcão
e de Dona Ermelinda, a
aparência e a auto-estima
de Manhã vão sendo
trabalhadas.

Rael e Paula vão viver
juntos, nasce o filho deles,
Ramon; Paula o abandona
para viver com Oscar, dono
da metalúrgica onde Rael
trabalha e é caseiro.
“[...] Tinha sido abandonado
repentinamente
e
inexplicavelmente.
Um
bilhete, uma troca cruel, ele
chorava e queria sua mulher
e seu filho de volta, mas
nada estava em casa,
nenhum móvel, nenhum
utensílio; nada.” (p.137)
Rael
decide
assassinar
Oscar e convida Burgos
para
ajudá-lo
na
emboscada; acaba preso.
“[...] Seu Oscar desceu do
carro [...] Burgos estava do
outro lado, Rael ia fazer por
vingança,
pela
honra;
Burgos ia fazer pela grana.
[...] Rael se esqueceu de
Deus e das boas coisas da
vida, apertou o gatilho e fez
um
buraco
de
oito
centímetros na cabeça de
seu Oscar.” (p.138/139)
Na
prisão,
Rael
é
assassinado a mando de
Burgos, que o ajudou no
crime.

“[...] Olhou bem para o
rosto no espelho, e viu pela
primeira vez os traços
daquela rainha africana
que Dona Ermelinda havia
falado. Não tinha mais
vergonha do nariz, não
tinha mais vergonha de
sua boca, era assim que a
rainha devia ser.” (p.45)
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“[...] Rael sentiu uma dor
horrível quando o seu amigo
de cela enfiou a caneta em
seu ouvido, ele só arregalou
os olhos e pensou em seu
filho, Ramon. Seu corpo foi
retirado da cela pela manhã
e encaminhado ao IML.
Burgos estava sossegado
agora, não corria mais o
risco de ser caguetado [...]”
(p.141)
_______________________
______________________
Final infeliz para o
protagonista

Final feliz para
a protagonista

Foi a partir das considerações até agora apresentadas que levantamos a
hipótese que os textos de Ferréz poderiam ser trabalhados tanto no Ensino
Fundamental – da 5ª. série à 8ª. série - quanto no Ensino Médio, já que seus temas
permitem e mesmo instigam a abertura de debates em sala de aula, abrindo assim
espaço para os alunos se colocarem e refletirem sobre suas próprias vidas. Uma vez
que o leitor iniciante comece com uma literatura com a qual ele se identifique,
acreditamos que a partir de então ele procure ou aceite novas leituras para que ele
possa melhorar suas reflexões sobre a vida em sociedade e ampliar seus
conhecimentos.

Como o propósito desta pesquisa é discutir maneiras de incentivar a leitura e
formar futuros leitores, levamos adiante, através dos livros de Ferréz e a hipótese de
Paulo Freire quando em seu livro “A importância do ato de ler”, no artigo
“Alfabetização de adultos e bibliotecas populares” ele discute
[...] a necessidade que tem uma biblioteca popular centrada nesta
linha de estimular a criação de horas de trabalho em grupo, em que
façam verdadeiros seminários de leitura, buscando o adentramento
crítico no texto, ora procurando apreender a sua significação mais
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profunda, ora propondo aos leitores uma experiência estética, de que
a linguagem popular é intensamente rica. (2008, p. 33)

Registrando, então, que Paulo Freire defende a necessidade de bibliotecas
populares como centros culturais, nelas devendo existir textos onde os leitores
possam tanto encontrar temas que lhe sejam familiares quanto novidades,
creditamos a Ferréz a hipótese de seus leitores virem a se interessar por outras
leituras, como um depoimento de uma aluna da 7ª.série, que chamarei de AV5 : “Os
textos que lemos aqui, com essa linguagem legal, prepara a gente para ler os livros ‘chatos’
do Ensino Médio.” Essa aluna tem irmãos e primos que reclamam dos textos que são

indicados para leitura no Ensino Médio, e dizem que são chatos, quando perguntei à
aluna quais eram os textos, ela respondeu que só se lembrava de dois: “Iracema” e
Dom Casmurro.



AV – Alunos do período Vespertino – código seguido de um número arábico, que será usado para preservar a
identidade dos alunos.

49

4 TEXTO E LEITOR
Leitor, um “produtor” de sentidos

A função social da arte advém da possibilidade de influenciar
o destinatário, quando veicula normas ou quando as cria.
Regina Zilberman
Estética da Recepção e História da Literatura
(p.50)

De que adiantam dezenas de fantásticas histórias encadernadas e
enfileiradas nas prateleiras das livrarias, bibliotecas ou nas estantes caseiras ou
virtuais se a figura do leitor não estiver presente? Será que tais livros serão tão
fantásticos assim se não existir o leitor?
No livro Estética da Recepção e História da Literatura41, (1989) de Regina
Zilberman, pode-se encontrar, de maneira sucinta, uma instigante discussão sobre a
temática “texto e leitor”, que a professora gaúcha levanta a partir de uma polêmica
conferência, ministrada por H. R Jauss42, em 13/04/1967, na Universidade de
Constança.

Alguns dos estudiosos mencionados por Zilberman dão ênfase à importância
que o leitor tem na constituição do sentido do texto. Como Stanley Fish, que
[...] busca examinar como o destinatário dá à obra um sentido,
entendido como “o que está acontecendo entre as palavras e a
mente do leitor. (p.27)
Outros, no entanto, como Gerald Prince e Michael Riffaterre, nas discussões
que propõem, não focalizam
[...] o leitor real ou público consumidor da literatura, de maneira que
suas investigações dão-se ainda no âmbito exclusivo do texto. (p. 25)
41

ZILBERMAN, Regina . Estética da Recepção e História da Literatura . São Paulo: Editora Ática, 1989
JAUSS Hans Robert – foi um acadêmico alemão, reconhecido pelos seus estudos sobre a Teoria da Recepção.
(http://translate.google.com.br – acesso em 20/04/2009)

42
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Todavia este estudo se fundamentará basicamente em discussões e
propostas que abordem a função social do texto literário, ou seja, como já dissemos,
privilegiaremos autores para os quais o texto seja entendido como meio para formar
futuros leitores que se engajem na sociedade, tornando-se assim, através da leitura,
cidadãos conscientes.

Como Hannelore Link sintetizou “A literatura é um caso especial de comunicação”
(ZILBERMAN, p.14). Então, a partir desta formulação, não podemos nos esquecer
de que o texto precisa ser adequado a um determinado tipo de leitor, no caso deste
estudo, um leitor jovem, morador da periferia de Santos, na Zona Noroeste, onde se
situa a EE PGMF.

No mesmo sentido de Link, também Louise Rosenblatt, em um rápido resumo
de sua tese, expõe que
[...] o texto guia e constrange, mas é também aberto, exigindo a
contribuição do leitor. Este deve recorrer seletivamente à sua
experiência e sensibilidade para obter os símbolos verbais a partir
dos sinais do texto e dar substância a esses símbolos, organizandoos num sentido que é visto como correspondendo ao texto.
(ZILBERMAN. p.26)

Sendo assim, pode-se trabalhar a hipótese de que, quando o leitor se
identifica com o texto, a leitura se torna prazerosa e seu interesse se intensifica o
que, no caso desta pesquisa, é demonstrado pela participação nas aulas quando o
professor/mediador abre espaço para discussão ou mesmo para inferências
intertextuais.

De novo recorremos a Paulo Freire:

O comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de
temas significativos à experiência comum dos alfabetizandos e não
de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador.
(A importância ato de ler. 2008, p.29)
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4.1 Experiências

As experiências conseguidas através da leitura, além de facilitarem o
posicionamento do homem numa condição especial (o usufruto dos
bens culturais escritos, por exemplo), são ainda, as grandes fontes
de energia que impulsionam a descoberta, elaboração e difusão do
conhecimento.
Ezequiel Theodoro da Silva
O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da
leitura (p.38)

Foi a partir das formulações expostas no início deste capítulo que planejamos
as atividades a seguir relatadas.

4.1.1 Proposta em torno ao poema “Eu queria ter e ser” de Ferréz
A descrição da experiência desenvolvida com os alunos da 8ª.M2, do período
matutino, inicia-se pela reprodução das páginas do livro didático que a inspiraram.
Cabe aqui informar que o livro didático é dividido em módulos, cada módulo possui
um título de abertura, no nosso caso, o poema de Ferréz se encontra no módulo
intitulado “Depende de nós”. No livro do aluno, este poema se encontra nas páginas
9, 10 e 11, enquanto no livro do professor encontra-se nas páginas 229, 230 e 231,
pois a edição do professor é de 2007, enquanto a dos alunos é de 2006.
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Como já foi dito, ao ver a foto do autor e ler sua biografia, acreditei que meus
alunos se identificariam com o autor, que tem o mesmo jeito de se vestir, a mesma
postura deles. Quanto ao texto, ele fala de assuntos não muito diferentes dos que
pontuam as histórias vividas e conhecidas pelos alunos, além de valer-se de um
vocabulário informal que não causaria estranheza para o grupo.
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Procurei saber mais sobre o escritor e pesquisei sua biografia, já registrada
da página 31 a 37, desta dissertação e, encontrei o poema “Queria ter e ser” na
íntegra. Percebi que, no livro didático, alguns versos foram omitidos e o final foi
modificado. Ambas as mudanças terão grifos meus e um breve comentário.
O texto apresenta a visão que o poeta/escritor tem do lugar e das pessoas
onde mora e da sociedade em geral, e foi o que me levou a acreditar que os alunos
se interessariam pela íntegra do texto, transcrito abaixo e sobre o qual em seu site43,
Ferréz faz o seguinte comentário: “Aqui o que é dito faz parte de tudo aquilo que já senti
um dia, por isso ele tem para mim um grande valor.”

Eu queria ter e ser

Eu queria ter tipo um campo pra jogar com todos meus amigos.
Eu queria ter tipo uma vida menos corrida.
Eu queria ter uma vida menos confusa.
Eu queria acordar vendo uma cachoeira todo dia.
Eu queria poder tomar banho nela quando quisesse.
Eu queria poder parar de procurar o amor.
Eu queria poder dormir abraçadinho com alguém.
Eu queria poder morar dentro daquela música de John Lennon.
Eu queria poder abrir a janela e olhar grandes montanhas forradas de verde.
Eu queria poder dizer que sou feliz.
Eu queria poder dar aula numa escolinha no interior, pra um monte de criança inocente.
Eu queria ter tipo uma mensagem que fizesse as pessoas desistirem de carrões, de grandes
sonhos de consumo.
Eu queria ter tipo o poder de convencer que as pequenas coisas são as mais gostosas.
Eu queria ser tipo mais compreensivo.
Eu queria ser tipo mais amigo.
Eu queria ser tipo um morador de uma casinha dentro de um cenário qualquer.
Eu queria ser tipo um menino brincando de Falcon novamente.
Eu queria acordar só mais um dia vendo meu pai e minha mãe juntos.
Eu queria poder dizer a eles que estou indo bem na escola da vida.
Eu queria ter participado mais da vida familiar.
Eu queria ter podido dar mais a eles.
43

www.ferrez.com.br (acesso em 02/05/2009)
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Eu queria poder trocar o que conquistei por um único olhar daquela menina.
Eu queria que minhas poesias a conquistassem.
Eu queria que pessoas como o Renato e o Cazuza tivessem tido o que tanto cantavam, o
amor.
Eu queria ter conhecido o Plínio Marcos, o João Antônio, o Raul Seixas e o Chico Science.
Eu queria estar escrevendo o que eu queria ter um dia.
Eu queria ter nascido num cenário do Star Wars.
Eu queria ter conhecido a Emília e o Visconde.
Eu queria ter um poço de pesca pra mim e pros meus amigos.
Eu queria ter tipo uma máquina do tempo, para poupar tanto sofrimento.
Eu queria ter uma cabana, com gelo no teto e árvores em volta.
Eu queria nem saber o que é dinheiro.
Eu queria ser tipo um cara conquistador.
Eu queria ter certeza que conquistadores são felizes.
Eu queria saber cantar.
Eu queria ser tipo um viajante.
Eu queria acordar com um grande café da manhã na minha cama.
Eu queria registrar aquele sorriso naquele dia para sempre.
Eu queria poder saber o que será do meu povo amanhã.
Eu queria poder saber porque ela não conseguiu ficar ao meu lado.
Eu queria saber a fórmula de um grande sucesso.
Eu queria saber porque a fórmula do fracasso é agradar todo mundo.
Eu queria ter um robozinho daquele de plástico que minha mãe me dava em datas
especiais.
Eu queria ver meu pai chegando e fingir que estava dormindo novamente.
Eu queria saber dizer mais coisas agradáveis.
Eu queria que todos comemorassem o natal de verdade.
Eu queria um dia poder voar como um pássaro.
Eu queria ser tipo uma frota contra o mal.
Eu queria saber o que é o mal.
Eu queria ser tipo um cara em que as idéias valessem algo.
Eu queria ser tipo um cara que deixou algo pra alguém.
Eu queria poder mostrar aquele momento em que o menino dividiu o pão velho que comia
com todo mundo numa viela.
Eu queria poder entender como os engravatados podem comer numa mesa onde o almoço
é mais caro que o salário da maioria de brasileiros e mesmo assim dormem tranqüilos.
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Eu queria ser tipo um cara ingênuo, a ponto de acreditar em Papai Noel, Duendes e na
polícia.
Eu queria ser tipo um cara sem insônia, sem gastrite, sem dores tão fortes na alma.
Eu acho que ainda queria ser só um desenhista.
Eu acho que ainda queria ser só alguém num lugar legal.
Eu acho que ainda queria ser aquele menino que não via as coisas como elas eram.
Eu acho que eu ainda queria ser aquele chato que sempre levantava a mão primeiro na hora
das perguntas.
Eu acho que ainda queria ser mais um da turma.
Eu acho que ainda queria brincar de banca de gibis com minha irmã.
Eu acho que ainda queria ser aquele menino que andava de banca em banca procurando
aventuras em quadrinhos.
Eu acho que ainda queria ter a esperança boba de achar que poderia fazer a diferença
nessa bagunça de mundo.
Eu acho que vou dormir e também acho que amanhã bem cedo, vou revirar minhas coisas e
vou procurar aquela velha foto que tinha todos meus amigos de infância e certamente
lembrarei de um por um porque eles já não estão mais ao meu lado.
(www.ferrez.com.br)

Cotejando a versão presente no livro didático e a versão disponível no site do
poeta/escritor, podemos percebera omissão de alguns versos e a alteração do final
do poema.

Cabe aqui fazer um breve comentário sobre o uso do tempo verbal utilizado
no poema de Ferréz – pretérito imperfeito – e a palavra – acho -. Por todo poema o
uso do pretérito imperfeito se faz presente - “Eu queria... – segundo algumas
gramáticas, o pretérito imperfeito expressa o passado inacabado, um processo
anterior ao momento em que se fala, mas que se prolongou, ou ainda, um fato
habitual. Por isso, chama-se este tempo verbal de pretérito imperfeito, pois não se
refere a um conceito situado perfeitamente num contexto de passado. Ainda há o
conceito de que se emprega o pretérito imperfeito do indicativo para assinalar: um
fato passado contínuo, permanente ou habitual, ou casual: fato passado, mas de
incerta localização no tempo; um fato presente em relação a outro passado ou
indicando a simultaneidade de ambos os fatos. A expressão verbal acho – ainda que
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no presente do indicativo - , também nos dá a conotação de incerteza da não
realização de algo.
Othon M. Garcia, em seu livro “Comunicação em prosa moderna: aprenda a
escrever, aprendendo a pensar”, 200644, sobre o verbo querer, no pretérito
imperfeito, comenta que este verbo expressa

[...] vontade ou desejo, em tom delicado, cortês e um tanto tímido,
como que para despertar simpatia do interlocutor “Queria eu [...] Com
essas conotações é muito frequente na linguagem coloquial [...]
(2006, p.93)

O comentário acima vai ao encontro da proposta de Ferréz, o de despertar a
simpatia de seu interlocutor, porém, na versão original, ou seja, a extraída de seu
site, esse uso verbal dá um sentido de tristeza, desânimo ao texto, como se o eulírico não tivesse como querer ou poder modificar o passado nem o presente:
Eu acho que vou dormir e também acho que amanhã bem cedo, vou
revirar minhas coisas e vou procurar aquela velha foto que eu tinha
todos meus amigos de infância e certamente lembrarei de um por um
porque eles já não estão mais ao meu lado.

Enquanto na versão do livro didático, além de conquistar o leitor, o final do
texto convida o interlocutor a uma reflexão mais positiva, como realizar sonhos e não
ficar só no queria e acho. Essa mudança feita no livro didático, pode sugerir,
também, que o jovem leitor olhe a sua volta e desperte para sua posição na
sociedade, que comece a não apenas aceitar e sonhar, mas refletir sobre o
problema político que envolve a sociedade e que ele faz parte disso tudo.
Eu também acho que amanhã bem cedo vou procurar realizar pelo
menos algo disso tudo, e você o que acha?

Passo agora a relatar a atividade proposta à classe a partir da poesia lida e
comenta.
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A classe, do período matutino, estava com 36 alunos que mais queriam estar
em outro lugar do que dentro da sala 1 da 8ª.M2. A idade deles varia entre 13 a 15
anos. Quando viram o tamanho do texto, em coro foi dito “- Tudo isso?”, e minha
simples resposta foi “- É, tudo isso... e vocês lerão em voz alta e cada um vai ler um
pouquinho”.

Dei preferência à leitura em voz alta porque ela provoca uma pronuncia
correta e um melhor controle da voz, ou seja, ao longo da atividade eu poderia
avaliar alguns aspectos da capacidade leitora dos alunos, como de articulação das
palavras e procurar sanar algum problema que pudesse surgir.

Ao avaliar a articulação das palavras, observo se o aluno desconhece a
escrita de algumas palavras e ao ler de forma incorreta, ele não consegue encontrar
sentido no que está escrito no texto. São palavras que a maioria dos alunos usa
diariamente, mas pela falta de hábito de leitura ou a falta de atenção na escrita
quando lê, o aluno acaba por não “saber lê-las” e tampouco interpretá-las no
contexto. Por exemplo: “forradas”, “compreensivo”, “podido” entre outras.
Quanto ao modo de leitura, cada um ler um “pouquinho”, foi uma decisão
arriscada, pois geralmente os alunos se negam a ler e para cumprir o propósito da
leitura em voz alta, decidi que cada um deveria ter a oportunidade de ler um trecho
da poesia. Procurei demonstrar a mais forte segurança do sucesso que a poesia
faria, pois logo no início os alunos já haviam demonstrado certo descontentamento
com a proposta da aula, e a possibilidade de os alunos se negarem a ler ou não
aprovarem o gênero e a forma da escrita da poesia me afligiam.
Iniciei as atividades familiarizando-os com algumas passagens da vida de
Ferréz, enfatizei sua persistência em se tornar escritor e sua preocupação com os
jovens da periferia; alguns alunos lembraram-se do nome dele por causa do

Hip
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Hop , outros já tinham ouvido falar dele por causa da frase “Os inimigos não
mandam flores”46 – título de um livro em quadrinhos do autor .
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Hip Hop – Movimento cultural iniciado no final da década de 1960 nos Estados Unidos como forma de reação
aos conflitos sociais e à violência sofrida pelas classes menos favorecidas da sociedade urbana.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Hip_hop (acesso em 06/11/2009)
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Com este preâmbulo (que visava familiarizar a classe com o autor do texto,
cujo tamanho havia assustado a todos) apesar do receio de os alunos se negarem a
ler, chamei o primeiro aluno para começar a leitura, e a cada nova mudança de leitor
não houve quem não quisesse ler. Às vezes, por alguns deles gaguejarem ou
trocarem as letras, a classe começava a rir, mas eu procurava impedir que a
brincadeira dominasse o clima da aula.

Inferências e considerações foram feitas pelos alunos durante e após a
leitura. A participação não poderia ter sido mais produtiva; a maioria dos alunos
queria dizer qualquer coisa a respeito do que eu perguntava sobre a poesia, ou por
já terem presenciado alguma cena descrita no poema, ou por terem vivenciado
algum daqueles momentos mencionados no texto, ou por saberem quem eram as
personagens citadas na poesia. Eles se identificavam com o que liam e tinham muito
a dizer. A situação vivida na classe lembrava, mais uma vez, Paulo Freire
Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros.
Viver ou encarnar esta constatação evidente, enquanto educador ou
educadora, significa reconhecer nos outros [...] o direito de dizer a
sua palavra. (2008, p.26)

No final da leitura, perguntei se eles gostariam de escrever o seu “ter e ser”, a
pergunta deles veio de imediato: “- Mas quantas linhas, professora?, “-Quem sabe uma
estrofe com cinco versos...” respondi; mas para minha surpresa a resposta veio novamente
em coro: “Só isso?... Ah... eu tenho muito mais do que isso para escrever”.

A escolha por um produto final escrito foi feita para dar oportunidade aos
alunos de colocarem no papel seus sentimentos, seus sonhos, seus desejos, sem
preocupação com rima ou métrica, mas sim com a liberdade de escrever e registrar
para si que podem e devem sonhar como sugere a abertura do capítulo do livro
onde se encontra a poesia “Depende de nós”. Então, depende deles serem
melhores, depende deles pararem para pensar a melhor forma de colocar o que está
na mente, no papel, no cotidiano e na própria vida.

46

FERRÉZ, Os inimigos não mandam flores – Uma história da periferia em quadrinhos Pixel Media
Comunicação Ltda: Rio de Janeiro, 2006
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Decidi, então, selecionar algumas passagens de alguns textos escritos pelos
alunos para uma nova etapa do desenvolvimento da leitura: “uma roda de
discussão”, em que tais passagens fossem discutidas em grupo onde juntos
encontrássemos soluções para tais “ter e ser”.
Para preservar a identidade dos alunos, utilizo aqui um código no lugar dos
nomes. Para os alunos da 8ª. M2, AM (Alunos do período Matutino), seguido por um
número arábico (1, 2, 3,...)
“Eu queria ter uma casa própria
Eu queria ter um trabalho
Eu queria ser uma pessoa muito especial
Eu queria que o mundo fosse repleto de felicidade e tivesse pouca criminalidade
Eu queria que no mundo não tivesse bandido.”
AM1
“Eu queria saber quem fala a verdade
Eu queria poder sonhar, pensar, imaginar e realizar tudo isso
Eu queria entender porque é tão difícil viver
Eu queria querer e conseguir.”
AM2
“Eu queria ter uma família unida em uma mesa
Eu queria ter uma vida mais tranquila, sem violência
Eu queria ser dono de uma empresa para ajudar os desempregados
Eu queria ser uma pessoa que conseguisse mudar a vida das outras pessoas para melhor
Eu queria ser uma pessoa que revolucionasse o mundo
Eu queria ser uma pessoa que servisse de exemplo para muitas pessoas.”
AM3
“Eu queria sorrir.”
AM4
“Eu queria ser uma pessoa que prestasse mais atenção às aulas
Eu queria ser uma pessoa que se empenhasse na vida
Eu queria ter minha família junta
Eu queria que meu pai ligasse mais pra mim
Eu queria poder ter meu irmão do meu lado
Eu queria poder acordar e ter minha mãe em casa
Eu queria que meu pai e meu irmão se entendessem mais
Eu queira que meu pai me desse mais atenção.”
AM5
“Eu ter meu pai aqui.”
AM6
“Eu queria passar mais tempo com minha família e amigos
Eu queria ser uma pessoa mais feliz.”
AM7
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“Eu queria andar com meu aparelho MP4 e celular sem ser roubado.”
AM8
“Eu queria que meus pais fossem menos severos comigo...”
AM9
“Eu queria servir o exército...”
AM10
“Eu queria ser professora de Matemática
Eu queria ter meu irmão aqui
Eu queria ser uma menina estudiosa
Eu queria ter vontade de ler...”
AM11
“Eu queria ter mais amigos verdadeiros e menos amigos falsos
Eu queria que minha família se importasse comigo
Eu queria dizer que sou feliz e ao mesmo tempo não mentir.”
AM12
“Eu queria ter um quarto só para mim
Eu queria ser adolescente para sempre.”
AM13
“Eu queria ter o coração de pedra para não me ferir com a violência
Eu queria ter a oportunidade de mostrar quem sabe um dia, que a falsidade destrói
amizades
Eu queria ser o orgulho de minha família
Eu queria ser um pai como meus pais, no futuro para meus filhos
Eu queria ser a lei para não deixar impunes os que cometem crimes.”
AM14
“Eu queria ser mais feliz
Eu queria aprender mais
Eu queria um mundo sem violência.”
AM15
“Eu queria ter uma vida tranqüila
Eu queria ser uma pessoa magra
Eu queria ser uma moradora menos assustada
Eu queria ter uma infância plena.”
AM16
“Eu queria que meu pai me desse pensão
Eu queria que meu pai me desse mais atenção
Eu queria que meu pai ligasse mais vezes para mim
Eu queria ter o carinho de meu pai
Eu queria que minha mãe tivesse uma vida melhor
Eu queria ter meu pai presente
Eu queria que minha vó sarasse da doença dela
Eu queria que a vida fosse simples, sem preocupação nenhuma.
AM17

63

“Eu queria prestar mais atenção nas aulas
Eu queria ter mais inspiração nas lições
Eu queria conhecer mais pessoas legais.”
AM18

Transcrevi os trechos acima em cartazes feitos com papel pardo para
debatermos e cruzarmos alguns desejos parecidos, sem revelar o autor, para não
causar constrangimento em alguns alunos; nem sempre eles gostam de ser
colocados na “berlinda”. O que analisamos foi que a maioria tem os mesmos
sonhos, as mesmas preocupações, os mesmos medos.

Cruzamos os desejos

mencionados com algumas passagens da poesia original e aos poucos eles próprios
perceberam que Ferréz também havia passado por experiências bastante parecidas
como as deles e que conseguiu superá-los e tornar-se um escritor.

Vejamos alguns exemplos das semelhanças entre a poesia de Ferréz e as
poesias produzidas pelos alunos:

Fragmentos da poesia de Ferréz

Fragmentos das poesias dos alunos

“Eu queria ser uma pessoa mais feliz”
“Eu queria sorrir”
“Eu queria poder dizer que sou feliz”
“Eu queria dizer que sou feliz e ao
mesmo tempo não mentir”
“Eu queria ser mais feliz”

“Eu queria ter uma família unida em uma
mesa”
“Eu queria acordar só mais um dia
vendo meu pai e minha mãe juntos”

“Eu queria ter minha família junta”
“Eu queria que meu pai ligasse mais para
mim”
“Eu queria ter meu irmão ao meu lado”
“Eu queria ter meu pai aqui”

“Eu queria ter participado mais da
vida familiar”

“Eu queria que minha família se
importasse comigo”
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“Eu queria ter o carinho de meu pai”
“Eu queria passar mais tempo com minha
família e amigos.”

“Eu queria ter um trabalho”
“Eu queria poder sonhar, pensar imaginar
e realizar tudo isso”

“Eu queria poder dizer a eles que
estou indo bem na escola da vida”

“Eu queria prestar mais atenção nas
aulas”
“Eu queria ter mais inspiração nas lições”
“Eu queria ser uma pessoa que se
empenhasse na vida”

“Eu queria ser o orgulho da minha
família”
“Eu queria ter podido dar mais a
eles”

“Eu queria que minha mãe tivesse uma
vida melhor”

“Eu queria que minha vó sarasse da
doença dela”
“Eu queria ter tipo uma máquina do
tempo, para poupar tanto sofrimento”

“Eu queria que a vida fosse mais simples,
sem preocupação nenhuma”
“Eu queria ter uma vida mais tranqüila”
“Eu queria ter o coração de pedra para
não me ferir com tanta violência”

“Eu queria ser tipo um cara que deixou
algo pra alguém”

“Eu queria ser dono de uma empresa
para ajudar os desempregados”
“Eu queria ser uma pessoa que
conseguisse mudar a vida das outras
pessoas para melhor”
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“Eu queria ser uma pessoa que
revolucionasse o mundo”

“Eu acho que ainda queria ter a
esperança boba que poderia fazer a
diferença nessa bagunça de mundo”

“Eu queria ser uma pessoa que servisse
de exemplo para muitas pessoas”
“Eu queria ser professora de Matemática”
“Eu queria ter a oportunidade de mostrar
quem sabe um dia, que a falsidade
destrói amizades”
“Eu queria ser a lei para não deixar
impunes os que cometem crimes.”

A partir da discussão, a frase “Depende nós”, que abre o capítulo no qual o
poema de Ferréz está inserido, no livro didático, fez sentido para os alunos.
“Depende de nós”, ou seja, depende unicamente de cada um traçar um futuro
melhor.

Mas as composições dos alunos não exprimiam apenas expectativas
positivas, dois alunos exprimiram desejos de outra natureza:

“Eu queria ser integrante de uma gang (sic)
Eu queria ter muito dinheiro.”
AM19“
“Eu queria ter uma casa noturna
Eu queria ter uma corrente de prata
Eu queria ter um rolex.”
AM20

Muitos alunos ficaram incomodados com tais “ter e ser”, são contra a violência
e o ganho fácil de dinheiro. O ter uma corrente de prata, para eles, significa aumento
de status dentro de um determinado grupo, ou seja, a corrente faz parte de um
código de grupo, talvez o tráfico, uma vez que é transparente esta atividade dentro
da comunidade onde a escola se insere.


A corrente é um símbolo de “status” para os integrantes de uma comunidade comandada pelo tráfico.
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Começam com correntes de bijuteria, bronze, prata até chegar a de ouro, ou
seja, do apelidado “avião” - que passa droga -, a “chefe de boca de fumo”. – o
chefão.

A realidade que esses dois meninos vivem é bastante comprometedora, pois
eles mantêm uma relação muito estreita com o tráfico e por mais que a escola tenha
vontade de mudar a forma de eles pensarem, o que é oferecido pelos traficantes é
muito mais atrativo: o dinheiro fácil e o “respeito” – pois os outros jovens têm medo
deles.

Em aulas posteriores a essa, conversamos sobre manifestações de culturas
que eles conhecem (RAP, Hip Hop, Dança de rua, Grafitagem e Literatura Marginal)
mas não reconhecem como Cultura. Pedi então, que eles fizessem uma pesquisa,
sobre o tema Cultura Popular.

Dividi a classe em grupos de quatro integrantes, que deveriam pesquisar na
Internet (no bairro há Lan House e alguns alunos têm acesso a computadores da
família) o seguinte:

a) o que é RAP, sua origem, nomes de grupos brasileiros e uma letra de
música;
b) o que é Hip Hop, sua origem, nomes de grupos brasileiros e uma letra de
música;
c) o que é Literatura Marginal, nomes de escritores e alguns títulos de obras;
d) o que é grafitagem, onde surgiu e qual seu significado.
Tiveram uma semana para pesquisar e entregar com capa, identificação com
o nome da escola, os nomes dos integrantes e a fonte de pesquisa.

Foi um trabalho interessante, pois os alunos achavam que tais movimentos
culturais eram coisa de bandidos e ao analisarmos, juntos, as letras das músicas
que eles mesmos trouxeram, os alunos puderam perceber que nem todas as letras
incitam a violência, mas denunciam a violência sofrida pelas pessoas da periferia.

67

Para exemplificar segue abaixo, “Até Quando” do Gabriel Pensador, letra de
uma das músicas que analisamos.

Até Quando?
Gabriel Pensador
Composição: Gabriel o Pensador; Itaal Shur; Tiago Mocotó
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve
Você pode e você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu
Num quer dizer que você tenha que sofrer
Até quando você vai ficar usando rédea
Rindo da própria tragédia?
Até quando você vai ficar usando rédea
Pobre, rico ou classe média?
Até quando você vai levar cascudo mudo?
Muda, muda essa postura
Até quando você vai ficando mudo?
Muda que o medo é um modo de fazer censura
(Refrão)
Até quando você vai levando porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada?
Até quando você vai levando porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada?
(Repete refrão)
Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente
Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente
Você tenta ser contente, não vê que é revoltante
Você tá sem emprego e sua filha tá gestante
Você se faz de surdo, não vê que é absurdo
Você que é inocente foi preso em flagrante
É tudo flagrante
É tudo flagrante
(Refrão x2)
A polícia matou o estudante
Falou que era bandido, chamou de traficante
A justiça prendeu o pé-rapado
Soltou o deputado e absolveu os PM's de Vigário
(Refrão x2)
A polícia só existe pra manter você na lei
Lei do silêncio, lei do mais fraco:
Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco
A programação existe pra manter você na frente
Na frente da TV, que é pra te entreter
Que pra você não ver que programado é você
Acordo num tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar
O cara me pede diploma, num tenho diploma, num pude estudar
E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado que eu saiba falar
Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá
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Consigo emprego, começo o emprego, me mato de tanto ralar
Acordo bem cedo, não tenho sossego nem tempo pra raciocinar
Não peço arrego mas na hora que chego só fico no mesmo lugar
Brinquedo que o filho me pede num tenho dinheiro pra dar
Escola, esmola
Favela, cadeia
Sem terra, enterra
Sem renda, se renda. Não, não
(Refrão x2)
Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente
A gente muda o mundo na mudança da mente
E quando a mente muda a gente anda pra frente
E quando a gente manda ninguém manda na gente
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura
Na mudança de postura a gente fica mais seguro
Na mudança do presente a gente molda o futuro
http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador

Além da pesquisa, os alunos produziram grafitagem, em cartolina, em sala de
aula, com o tema “Meu Bairro” e voltamos a falar de Ferréz, autor que é considerado
um escritor marginal, apesar de estar em todas as mídias e inclusive em livros
didáticos e paradidáticos recebidos nas escolas.
RAP, Hip Hop, Dança de rua são de conhecimento dos alunos, e eles
gostaram de saber que o que eles ouvem e leem é cultura, talvez não seja
considerada uma cultura canônica e esperada pela maioria dos educadores, mas o
importante foi que eles compreenderam que este de tipo cultura representa a
identidade do um grupo social onde eles estão inseridos.
Eu já havia tido experiências muito boas com leitura, mas esta foi especial.
Quando temos alunos que consideramos difíceis, desinteressados e que tantas
vezes nos fazem perder o estímulo, uma experiência como a relatada é agradável e
o resultado não menos: conhecer os desejos e frustrações descritos nas redações
deles ajudará a escolher os próximos textos para que o objetivo - de torná-los
leitores e, a partir da leitura, melhores cidadãos - seja alcançado mais facilmente.
Vale a pena escolher textos que façam os alunos mais participativos, que os façam
sentir-se não como excluídos da sociedade, mas como muitos que sonham e lutam
pelo que querem para garantir uma posição dentro da sociedade.
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Também converge para a linha de pensamento deste estudo conceber a
leitura como fator que contribui para ascensão social do leitor. Neste sentido no texto
que Jauss apresentou na Conferência de Constança, segundo Zilberman, encontrase um projeto de reformulação da história da literatura dividido em sete partes,
sendo que na última, o professor alemão
[...] procura examinar as relações da literatura com a sociedade [...]
Jauss enfatiza a função que exerce, de cunho formador: a literatura
pré-forma a compreensão de mundo do leitor, repercutindo então em
seu comportamento social. (1989, p.38)

Na mesma conferência, Jauss, ao propor uma inversão metodológica na
abordagem dos fatos artísticos sugere que o foco deve recair sobre o leitor ou a
recepção, e não apenas sobre o autor e a produção, e também discute a figura do
leitor segundo

[...] duas categorias: a de horizonte de expectativa, misto dos códigos
vigentes e da soma de experiências sociais acumuladas; e a de
emancipação, entendida como a finalidade e efeito alcançado pela
arte, que libera seu destinatário das percepções usuais e confere-lhe
nova visão da realidade. (1989, p.49)

Como tem sido apresentado até o momento, em todos os textos de nosso
projeto - inclusive no dos alunos – o leitor é peça chave, pois é ele quem dá sentido
ao texto de acordo com suas próprias vivências. Pode-se arriscar dizer, então, que o
texto literário liberta a visão de mundo do leitor e, a somatória texto/literatura +
leitor/visão de mundo pode gerar uma nova realidade para o leitor assegurando
torná-lo um leitor mais assíduo e, quem sabe, este leitor pode vir a encontrar um
novo lugar na sociedade.
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4.1.2 Proposta em torno ao livro “Amanhecer esmeralda” de Ferréz
No 3º. bimestre de 2009, apresentei a uma de minhas turmas do período
vespertino, 7ª.T1, de alunos cuja faixa etária é de 12 anos, um texto do escritor
Ferréz. Trata-se de sua estréia na ficção infantil, a história “Amanhecer
esmeralda”47, texto que retrata o dia a dia de uma menina negra que vive em uma
periferia de uma grande cidade.

Na hipótese de que o leitor precisa se identificar com o texto para encontrar
sentido nele, “Amanhecer esmeralda” pareceu-me um bom texto para discutir alguns
assuntos como tolerância, preconceito, relação professor/aluno e a importância que
a escola tem na vida de uma criança.

Optei por digitar o texto para que os alunos não tivessem acesso à linguagem
não-verbal do livro, pois ela seria trabalhada em outra etapa do trabalho. Minha
intenção era apresentar a linguagem verbal e discutir a recepção de meus alunos
face a um texto que apresentava passagens cuja linguagem estava em desacordo
com a norma padrão.

Comecei a leitura com dois questionamentos.

A primeira pergunta que fiz à classe foi:
a) O que vocês esperam ler em um texto que tem como título “Amanhecer
esmeralda”?

As respostas foram as mais variadas, mas a mais frequente foi que “seria um
amanhecer de alguém que se chamava Esmeralda”. Pedi, então, para que eles
prestassem atenção na palavra “esmeralda” e logo perceberam que não se tratava
de um nome de pessoa, pois estava escrito com letra minúscula. Pois bem, mais
uma tentativa foi debatida, até que um de meus alunos, que nesta pesquisa

47

Ferréz, Amanhecer esmeralda, editora Objetiva, RJ, 2005
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chamarei de AV10 perguntou se tinha alguma relação com a cor “verde” que é o
símbolo da esperança. Perguntei se classe concordava com o colega e seguimos
por este caminho: “um amanhecer de esperança”.
Resolvida a primeira questão, lancei a segunda:
b) O nome da protagonista é Manhã – O que vocês pensam sobre a escolha deste
nome? Afinal, todos os nomes têm um significado particular para os pais que escolhem os
nomes para os filhos. Por que os pais da protagonista colocariam um nome tão incomum em
sua filha?

As respostas foram debatidas, mas os alunos não chegaram a uma resposta
comum. Então decidimos ler o texto na íntegra para depois voltarmos a debater o
nome da protagonista.

Iniciamos a leitura, cada aluno com sua cópia, seguindo atentamente a leitura
que foi feita por mim. Desta vez, dei preferência para eu mesma ler em voz alta, pois
havia alguns pontos do texto que eu queria deixar em “suspense” para a intervenção
dos alunos. Por outro lado, essa turma gosta muito de me ouvir contar histórias,
porque eu mudo o tom de voz dependendo das personagens ou narrador.

Reproduzo aqui o texto na íntegra, como foi oferecido aos alunos.

Amanhecer esmeralda
Ferréz
Manhã acordou cedo mais uma vez, era sexta-feira, o dia de alegria para todas as
crianças que estudavam.
Foi até a pequena mesa feita artesanalmente por seu pai com tábuas de caixotes e
não viu nenhum embrulho. Era mais um dia sem pão. Pegou a panela onde sua mãe fazia
café e olhou dentro, nada.
Manhã foi até as caixas de papelão e pegou a pequena calça jeans, vestiu, em
seguida procurou uma blusa e achou uma blusinha vermelha, um pouco desbotada, mas
servia, saiu do pequeno cômodo feito em madeira e entrou na única parte da casa que era
de alvenaria, o banheiro.



AV - Aluno do período Vespertino – código que também usarei seguido por um número arábico para preservar
as identidades dos alunos
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Manhã olhou no pequeno espelho, viu seus cabelos soltos no ar, lembrou do creme
de sua mãe, mas também lembrou das chineladas que ela lhe dava toda vez que via o
creme com menor volume no frasco.
Passou as mãos pelos fios ainda rebeldes no ar, e tentou abaixá-los, sabia que era
em vão, mas toda manhã fazia isso, pegou um pouco de água com as pequenas mãos no
chuveiro e passou na cabeça, os fios fixaram um pouco, em seguida pegou mais um pouco
d’água e lavou o rosto, voltou ao quarto e pegou a sacola onde carregava seus cadernos.
Chegou à escola no horário certo, a turma estava pegando fogo, já estava na terceira
série, talvez fosse professora, dentista, advogada, havia aprendido a sonhar, mas também a
pensar com os pés no chão e não gostava disso, quando se imaginava limpando a casa de
alguém por toda a vida que nem sua mãe, uma tristeza invadia seu corpo.
- Istude, mia fia, istude pra num ficá que nem seu pai.
Ouvia isso todos os sábados, que era o dia em que seu pai tinha que ver seus
cadernos, ele passava os olhos rapidamente pelas matérias, em seguida dizia a mesma
frase.
Marcão entrou na sala exatamente às sete horas, era pontual como um britânico,
sempre com uma camisa social de manga curta, e com uma calça jeans desbotada, sapatos
de camurça, um pouco de gel no cabelo e com uma pasta marrom que o acompanhava em
todas as salas.
Disse um bom-dia, deu um sorriso, e foi para a mesa do professor, começou a aula
falando sobre a linguagem, e logo o assunto foi para a sociedade, era assim que dava aula,
começava com a matéria e partia para uma pequena aula de educação moral e cívica todos
os dias, sabia da carência dos seus alunos, e tentava apontar caminhos desde já para eles.
A aula chegou ao fim, e todos estavam se levantando, quando Marcão olhou
novamente para aquela menina, sempre mal-arrumadinha, sempre acuada no canto da sala,
resolveu chamar Manhã para a mesa, a menina olhou meio desconfiada, pensando por
alguns instantes no que havia feito de errado.
Marcão pediu que ela se sentasse próximo à mesa e perguntou de que bairro ela
era.
- Daqui do Jardim das Rosas, professor.
Ele pensou que nunca havia rosas naquele bairro e no que teria gerado aquele
nome, mas preferiu continuar a conversa, e perguntou sobre a família de Manhã.
- Ah! Meu pai bebe um pouco, né, tenho vergonha de falar, mas ele não bate na
minha mãe não. Já minha mãe trabalha até de noite na casa da Dona Flávia, a patroa dela.
Marcão então começou a entender por que ela vinha tão malvestida para a escola, e
continuando a conversa, descobriu que ela mesma, ao chegar em casa, fazia os deveres
domésticos, cozinhava para comer, lavava a própria roupa, ou seja, com apenas nove anos
de idade, Manhã já tinha responsabilidade de uma mulher.
Marcão resolveu terminar o papo.
- Pode ir, Manhã, depois a gente conversa, minha filha, vá com Deus.
Para ele foi doloroso ouvir aquilo tudo, pois já havia perguntado no início do ano
sobre os sonhos de cada um, e sabia que Manhã queria ser professora em primeiro lugar,
mas era o que Marcão se perguntava, como sonhar com uma vida melhor, se ela já está
sendo preparada para diarista desde a infância?
Pensou por alguns minutos e resolveu sair. A caminho de cada viu uma loja de
roupas femininas e entrou.
Mais um dia amanheceu, a aula fora muito proveitosa, lições de português e
matemática foram ensinadas, todos estavam se levantando quando Marcão disse que
queria falar com Manhã novamente. A pequena se aproximou do professor e esperou o
assunto começar.
- Sabe o que é Manhã, eu estava passando em frente a uma loja de roupas ontem, e
decidi comprar uma coisa, queria que você não levasse a mal, porque é bem simples, mas
comprei isso pra você.
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Manhã arregalou os pequenos olhos negros e pegou o pacote com delicadeza,
perguntou se podia abrir e com a aprovação do professor, tirou o durex delicadamente e, ao
abrir a embalagem, estendeu o vestido, com uma cor que ela não sabia o nome.
- Que lindo, professor, muito obrigada, que cor é essa?
A resposta de Marcão foi imediata.
- É esmeralda.
A menina mostrava nos olhos o grau de felicidade, apesar da vergonha que tinha na
presença de Marcão lhe deu um beijo no rosto, ele soltou um grande sorriso, pois há muito
tempo não fazia ninguém feliz.
Em seguida Marcão disse para Manhã que havia conversado com a Dona Ermelinda,
que era a merendeira da escola, e que Manhã pode ir à sala dela para conversar.
Manhã não entendeu, mas resolveu não perguntar, afinal, o professor tinha que ir
embora. Saíram da sala juntos e ele deixou-a na porta da diretoria; em alguns segundos
Dona Ermelinda chegou, olhou a menina e disse:
- Você é muito bonita mesmo, o Marcão fez mó propaganda dos seus traços
africanos, agora eu posso cuidar um pouquinho de você?
Manhã não entendeu mas não teve coragem de questionar, a porta da sala foi
aberta e as duas foram para um quartinho com um banheiro. Dona Ermelinda explicou que
queria fazer uma trança raiz no cabelo dela, e perguntou se ela já tinha feito.
- Já fiz uma vez sim, são umas tranças rasteirinhas assim na cabeça, né?
- Isso mesmo, Manhã, você não acha lindo?
- Acho, minha tia fazia em mim antes, só que ela mudou.
Dona Ermelinda disse:
- Então, toda menina afro-descendente devia fazer isso, usar mais os cortes que têm
a ver com o nosso povo, com a nossa história. Vou te pedir uma coisa, ali do lado tem um
chuveiro, você vai lá, toma um banho gostoso, que eu vou pôr seu vestidinho e fazer as
tranças.
Manhã pensou em retrucar, afinal estava com vergonha de toda aquela situação,
mas quando pensou que ficaria linda, resolveu ir.
Dona Ermelinda demorou uma hora para fazer as tranças. Enquanto fazia, contava
sobre as raízes africanas que todos os negros tinham, contou que certamente Manhã era
também descendente de uma linda rainha de algum dos reinos trazidos para cá para serem
escravizados. A menina estava encantada com todas aquelas histórias, mas ficou mais
quando Dona Ermelinda trouxe o espelho e ela viu como haviam ficado as tranças.
Manhã chegou em casa com mais de uma hora de atraso. Quando entrou seu pai
estava sentado no sofá, e quando a viu, quase perguntou quem era aquela linda menina,
mas apesar de toda bebida que consumia, ainda conseguia enxergar a própria filha, mesmo
estando linda como nunca.
- Nossa, filha, o que aconteceu? Você tá linda.
- Brigado, pai, foi o professor que me deu esse vestido cor de ... ah, eu não me
lembro o nome da cor, mas foi ele quem me deu.
- E quem fez essas tranças bonitas aí? – perguntou o pai.
- Foi a Dona Ermelinda, pai, ela caprichou e ficou muito legal.
O pai de Manhã então sentou novamente e começou a olhar pro barraco, olhava pra
menina e olhava pro barraco, então em alguns minutos percebeu que não combinava uma
menina tão bonita com um barraco tão bagunçado e sujo, resolveu levantar e saiu. Depois
de algum tempo voltou com uma lata de tinta, começou a mexer em toda a casa, arrastando
os móveis de um lado para outro, Manhã perguntou o que ele ia fazer, e ele disse:
- Vou pintar tudo, mia fia, vou arrumar tudo, você é muito linda pra ficar num lugar
desse.
Quando sua mãe chegou de noite, não acreditou, e quase errou de casa, o barraco
estava todo pintado de azul, com duas lâmpadas iluminando a frente, um grande sorriso
saiu de sua boca e ela correu para falar com o marido. Ele estava com uma camisa social
do tempo em que ainda namoravam, ela nunca mais havia visto ele assim, pelo jeito como
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estava vestido parecia o tempo em que se conheceram, tinha um pequeno banquete na
mesa, cuscuz, pães e um frango assado.
Ela ia perguntar se era algum aniversário, se era alguma comemoração, mas antes
de perguntar, olhou para Manhã e quase não reconheceu sua pequena filha, foi mais perto
e disse:
- Meu Deus do céu, o que aconteceu com você, criatura? Você tá linda!
Manhã explicou sobre o presente do professor, e lhe disse a história que Dona
Ermelinda havia contado, sobre as rainhas vindas dos reinos africanos, naquele dia todos
sentaram à pequena mesa, feita com caixotes e conversaram.
Naquele dia a televisão não serviu pra nada, ficou muda e surda no canto da
pequena sala.
Dona Tonha levantou como todos os dias, às quatro da manhã, preparou café para o
marido, pois ele iria para a obra em alguns minutos. Quando saiu para comprar pão, não
acreditou no que viu: o barraco do Seu Zé tava lindo, todo pintado de azul, e com duas
lâmpadas na frente; olhou fixamente para o barraco e foi comprar pão. Quando chegou em
casa, comentou para o marido:
- Sabe o Seu Zé, o vizinho?
O marido balanço a cabeça em sinal de que sabia.
- Então aquele nego metido arrumou todo o barraco, ele tá pensando que é quem,
heim? Hoje mesmo vou no Sô Toin e vou comprar tinta e dar um trato aqui.
O marido tentou argumentar, mas foi em vão; conhecia dona Tonha muito bem, e
sabia que ela não voltava atrás de suas opiniões.
A rua inteira viu Dona Tonha pintando o barraco, e alguns moradores começaram a
se lembrar de coisas que fazia muito tempo que não faziam.
Um lembrou de fazer uma cerca na frente, o outro de pôr uma caixa d’água na laje;
em alguns dias a rua estava toda diferente. O Sô Toin, dono do depósito, ficou tão contente
com as vendas que propôs aos moradores fazerem uma vaquinha e cimentarem a rua.
Em alguns dias todos se reuniram e trabalharam muito espalhando concreto, afinal
as casas estavam pintadas e não podiam ficar numa rua toda de barro.
Manhã levantou às seis horas, naquela segunda-feira, era o pior dia para as crianças
que estudavam. Foi até o quarto de sua mãe procurar uma roupa e achou algumas peças
passadas e dobradas na caixa de papelão, afinal, com uma casa tão bonita, não podia
haver roupas jogadas, também notou que havia um lindo espelho grande no quarto, pegou
o vestido, e pela primeira vez, se viu de corpo inteiro.
Foi ao banheiro e não teve de molhar o cabelo, pois as tranças estavam do jeito que
foram feitas. Olhou bem para o rosto no espelho, e viu pela primeira vez os traços daquela
rainha africana que Dona Ermelinda havia falado. Não tinha mais vergonha do nariz, não
tinha mais vergonha de sua boca, era assim que a rainha devia ser.
Pegou seu material no sofá, saiu e fechou a porta.
Quando chegou à rua, não acreditou, todas as casas estavam pintadas, tudo estava
muito lindo, organizado como nunca tinha visto, ela olhou para seu vestido, olhou para as
casas, olhou para o céu, e viu que tudo era daquela cor, até o amanhecer era esmeralda.

Passo agora a relatar dois exemplos de intervenção ocorridos durante a
leitura para que se conheça a relação instaurada entre texto e leitor, sugerindo o que
se passa na cabeça do leitor enquanto ele lê ou ouve o texto. Pedi que os alunos
ficassem à vontade para interromper a leitura levantando a mão e fazendo seus
questionamentos,

caso

aparecessem

palavras

ou

expressões

que

eles

desconhecessem. Não houve interrupções de mãos levantando, mas sim de
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expressões nos rostos dos alunos como testas franzidas e olhares que
demonstravam angústia.

Exemplo A
Durante a leitura do trecho:
[...] A aula chegou ao fim e todos estavam se levantando, quando
Marcão olhou novamente para aquela menina[...] Pode ir, Manhã,
depois a gente conversa, minha filha, vá com Deus.

Um de meus alunos, AV20, soltou um grande “ufa!”. Perguntei a ele o porquê
do alívio e a resposta dele foi imediata: “ – E se o professor fosse pedófilo?” Os demais
alunos também disseram que ficaram apreensivos sobre o que poderia acontecer
com a menina e o professor “sozinhos” na sala de aula. A apreensão dos alunos foi
compreensível, pois são frequentes em programas de televisão denúncias de
pedofilia.

Mais tranquilos e envolvidos com o texto, a leitura se reiniciou, até chegar à
outra passagem que causou, novamente, um desconforto entre os alunos: o
momento em que o professor Marcão deixa Manhã aos cuidados de Dona
Ermelinda, a merendeira da escola:

Exemplo B
[...]– Você é muito bonita mesmo... posso cuidar um pouquinho de
você? ... vou te pedir uma coisa, ali do lado tem um chuveiro, você
vai lá, toma um banho bem gostoso [...]

A reação foi a mesma, a desconfiança de uma possível maldade rondou os
pensamentos dos alunos, acostumados com a violência e o desrespeito ao menor.
Desta vez continuei a leitura, mesmo percebendo os olhinhos aflitos dos leitores à
minha frente; mas, logo o sorriso apareceu em cada um deles, quando se deram
conta de que o propósito do professor e da merendeira era apenas trabalhar a autoestima de Manhã.

Perceberam, também, que a escola pode ser responsável pela melhoria de
uma comunidade.
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Finalizada a leitura, lembrei a eles do questionamento inicial, “por que a
protagonista chamava-se Manhã?”

Mais uma vez, foi o aluno AV10 quem iniciou a discussão com o seguinte
argumento:

“ - Professora, manhã é o início de um novo dia, seria possível dizer
que os pais colocaram o nome dela de Manhã para ela ser um novo
início na vida deles, como sair da pobreza, ser diferente?”

Abri espaço para discussão entre a turma para decidir se seria possível essa
interpretação e após algumas discordâncias, mas sem argumentos suficientes para
derrubarem o argumento de AV10, estabelecemos que Manhã era realmente um
novo começo, pois ela estava resgatando as origens dos afro-descendentes,
passando os conhecimentos adquiridos na escola para os pais e resgatando
também a auto-estima de sua família o que, depois, refletiu-se em toda comunidade
onde ela morava.

A experiência com este segundo texto parece sugerir que a leitura precisa
marcar o leitor, emocioná-lo, fazer com que ele reflita sobre sua própria vida e pense
se quer mudar alguma coisa nela. Se for escolhido um bom texto e o professor
perceber a receptividade dos alunos, as próximas leituras certamente serão bemvindas, pois aos poucos os alunos irão percebendo que a literatura pode fazer parte
da vida deles, pois a vida deles também faz parte da literatura.
No caso deste texto, algumas alunas afro-descendentes, que vivem com os
cabelos cheios de óleo de amêndoa para deixá-los menos no “ar” e sentem
vergonha de sua cor, depois desta leitura, para minha surpresa vieram com tranças
de raiz, outras vieram mostrar que estavam lendo “Marley e eu”, “Capitães de areia”
e estavam sorridentes. Percebi a classe mais entrosada.

É relevante sublinhar que esse tipo de exercício de leitura não aconteceu em
uma única aula, foram várias etapas: além da leitura, das discussões em grupo e
das inferências, também foram produzidas ilustrações e uma redação.
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Para registrar a interpretação de cada aluno, sobre o texto de Ferréz
”Amanhecer esmeralda”, solicitei que fizessem dois tipos de exercícios antes de
apresentar o livro ilustrado por Igor Machado:

1º) Uma ilustração de como seria Manhã ou como seria o lugar onde ela
morava; após a feitura das ilustrações, cada aluno explicou oralmente sua
interpretação e eu fui anotando cada explicação. No corpo desse trabalho seguem
algumas ilustrações legendadas com o que os alunos informaram sobre suas
ilustrações, para servirem de exemplos da atividade desenvolvida.

AV1, em sua interpretação, disse que é assim que ela vê a periferia, casas de madeiras,
esgoto a céu aberto. Um lugar parecido com o Morro do Tetéu. – Lugar onde ela vive. -



Machado, Igor. Ilustrador e poeta carioca
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AV2 tem a imagem feliz de Manhã, onde ela mora há rosas sim, é só as pessoas cuidarem
do lugar onde vivem.

AV3 fez uma Manhã descobrindo sua beleza e a alegria de viver. Que um bairro pobre pode
sim ter flores, é só as pessoas terem mais vontade de cuidar de seu ambiente.
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AV5 fez uma Manhã segurando uma rosa, pois ela era a “rosa” que precisava desabrochar e
o professor Marcão a ajudou, trabalhando sua auto-estima.

AV7 vê a periferia como um lugar sujo e triste, pois ninguém liga para as pessoas que
moram lá.
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AV11 numa rara e canhestra tentativa de mudanças profundas, acredita na união de todos,
se todo mundo fizer sua parte, o mundo pode ficar um lugar melhor para se viver.

AV13 vê uma Manhã descobrindo o valor da vida, o valor de sua raça, de sua origem. Tem
esperança de dias melhores, pois como diz no final do livro “tudo estava lindo, organizado
como nunca tinha visto.
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AV19 tem uma visão triste de Manhã. A aluna questionou: hoje ela está bonita de tranças,
mas e quando as tranças desmancharem? Será que Dona Ermelinda as fará de novo? Será
que o professor vai ajudá-la novamente?

AV20, num desenho de excepcional qualidade, acredita que a união faz a força, se
todos colaborarem, a vida pode ficar mais bonita e as pessoas mais felizes.

2º) Após a explicação de cada um sobre sua ilustração, apresentei o livro
“Amanhecer esmeralda” com as ilustrações originais de Igor Machado, e fizemos
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uma re-leitura com outros olhos, olhos de percepção das cores e a simbologia de
cada uma. A fonte das letras impressas e esclarecimentos sobre o vocabulário
usado pelo autor também foram discutidos.
Aproveitado a hipótese de Teresa Colomer48
[...] a aprendizagem está centrada no esforço pela construção
pessoal do sentido [...] (2008, p.22)

Iniciamos a leitura das imagens do texto, procurando adequar o que eles, os
alunos, tinham de conhecimento prévio para compor a interpretação e o
entendimento do texto.

O texto – das páginas 6 a 25 - é todo ilustrado em preto e branco, a primeira
cor, verde, aparece na página 26.

(Ferréz, 2005 - p.8)

48

COLOMER, Teresa – Andar entre livro: A leitura literária na escola in Nos caminhos da literatura, Fundação
do livro infantil e juvenil Instituto C&A, São Paulo: Petrópolis, 2008
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(Ferréz, 2005 – p.26)
Fiz o primeiro questionamento:
a) Por que o texto é todo em preto e branco?
Elenquei as respostas na lousa e a mais frequente foi que a falta de cor – o
branco e preto - significava a tristeza da Manhã, por não ter o que comer, não ter
amigos, ser tímida, ter um pai alcoólatra;

a presença da cor esmeralda,

popularmente conhecida como a cor da esperança, marcaria o inicio da mudança de
Manhã.

A hipótese sustentou-se: a cor esmeralda continuou nas páginas seguintes.
Ao longo das passagens nas quais Dona Ermelinda começa a valorizar os traços de
Manhã e vai contando a ela toda a história das raízes africanas é então que começa
aparecer a cor azul.

(Ferréz,2005 – p. 33)
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Fiz o segundo questionamento:

b) Por que o texto está ganhando a cor azul?
Os alunos ficaram calados, pensando se haveria realmente um motivo
especial para o ilustrador escolher tal cor. AV1 arriscou um palpite: “Seria porque a cor
do sangue da realeza é conhecida como azul?”. Mais uma vez coloquei a discussão

para a classe, e não houve dúvida, pois estavam familiarizados com a expressão
ouvida na televisão, em filmes ou pelas histórias que os familiares contaram. A cor
azul se espalha pelas próximas páginas, onde Manhã conta, para os pais, a história
que Dona Ermelinda lhe havia contado durante o arranjo de seus cabelos, sobre as
rainhas africanas.

Por fim, várias cores se espalham pelas últimas páginas sugerindo aos alunos
a interpretação de que a vida pode ser melhor, que basta cada um fazer a sua parte.

(Ferréz,2005 – p.47)
Mas também ficou claro que é preciso que alguém faça com que isso
aconteça. No caso, os alunos apontaram o professor/escola como agentes da
mudança de uma comunidade. E em um levantamento de temas que poderíamos
trabalhar a partir do texto “Amanhecer Esmeralda foi: “A importância da escola na
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vida de uma criança”. Foi então que introduzi uma nova atividade, uma produção
escrita com o seguinte comando:

No texto lido e comentado em nossas aulas, o autor Ferréz cumpre seu papel:
por meio de seu conto ele procura conscientizar o leitor da importância da escola na
vida de uma criança, no caso, a personagem Manhã. Com suas palavras, produza
um texto narrativo abordando sua experiência quanto a “A importância da escola na
vida de uma criança”.

Os alunos fizeram seus textos e após eu tê-los lido, juntos fizemos uma
relação de situações importantes entre aluno/escola, aluno/professor descritas nos
textos que podem ser geradas não só na escola, mas que poderão servir para a vida
toda.

A turma da 7ª. T1 é composta, em sua maioria, de alunos questionadores,
participativos, interessados, que demonstram grande carinho pela escola; ler o que
eles escreveram sobre a escola não deixou dúvidas.

[...] a escola é um local onde as pessoas dedicam o maior tempo de
sua vida para ensinar e educar o próximo; é um ambiente para comentar o
que acontece no mundo afora – tragédias, vitórias [...] – AV1

[...] na escola encontro amigos, professores legais, além deles
ensinarem, também tentam saber um pouquinho de cada um de nós e
tentam nos ajudar. Contam um pouquinho de sua vida, e nós da nossa, e
assim vai indo [...] Para mim a escola significa um vínculo de amizade, pois
alunos, professores, inspetores e diretoras formam uma bela e grande
amizade, ajudamos uns aos outros a superar as dificuldades. – AV3

[...] temos que agradecer a escola que temos hoje, as merendeiras e
todos os funcionários, as professoras ajudam os alunos, como a professora
de Educação Física que deu roupas para uma das meninas da nossa classe
(é uma menina muito pobre que frequenta nossa escola, além de ter
passado por momentos trágicos na vida só com 12 anos). As professoras
ensinam muito para o nosso futuro como melhorar o comportamento e a
auto-estima. – AV4

[...] a escola é importante para mim, pois é aqui que me sinto bem [...]
Acho importante a forma com que os professores se importam conosco. Nos
dão mais segurança, conforto e de uma forma ou de outra nos deixam com
menos timidez, menos medo de enfrentar o mundo...E pensar que tudo isso
pode começar simplesmente indo à escola, lendo alguns bons textos e
tirando as melhores notas que se possa realizar. Não desejo ser a gota que
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ajudará a melhorar o meu redor e sim a rosa que se ressalta e faz com que
todos ao meu redor se tornem pessoas felizes. – AV5

[...] é nela, na escola, que a pessoa passa boa parte do tempo e
começa a ver o mundo de modo diferente, pois adquirimos conhecimentos
através dos textos lidos que serão necessários para um futuro melhor. –
AV6


[...] a escola ajuda o aluno e os pais a se comunicarem [...] AV8


[...] eu acho a escola na nossa vida adolescente muito importante, não
só como os professores ensinam Matemática, Português e demais matérias,
mas também por aumentarem nossa auto-estima e a nossa confiança...Eu
gosto dos professores dessa escola porque eles tratam igualmente todos os
alunos e se preocupam que nem o da história do Ferréz [...] – AV9

[...] a escola para mim representa um lugar onde eu posso adquirir
bastante conhecimento, não só de Português, Matemática, etc. Mas sim
conhecer lições de vida e exemplos através de livros como Amanhecer
esmeralda e Um sonho no caroço de abacate [...] AV10

[...] a escola forma você para o futuro, apóia, ajuda... eu gosto da
escola [...] AV11

[...] a escola representa um lugar que a gente não só aprende a ler, a
escrever, a fazer cálculos [...] é um lugar onde os professores trabalham
nossa auto-estima, estruturam o jovem a ter um bom conhecimento através
da leitura [...] – AV12

[...] no Gracinda, os professores dão bastante atenção para seus
alunos, não só ensinando a matéria, mas trabalhando nossa auto-estima
também; na aula de Português é onde me sinto mais a vontade, pois
trocamos idéias, lemos vários textos que nos dão vários conhecimentos [...]
AV13

[...] é muito bom estudar, sinto muito feliz e seguro, tem de dar valor
aos professores e à escola [...] AV14

[...] a importância da escola para mim é que ela vai me ajudar para
sempre e para toda a vida, os professores com certeza estão torcendo para
isso [...]AV15

[...] a escola me dá conhecimento que um dia eu vou precisar para
arrumar um emprego. Precisamos muito da escola [...] AV16

[...] a escola ensina os alunos a aprender a ter um futuro melhor,
ensina a viver em sociedade com vários tipos de pessoas não importando a
raça, a religião ou a cultura [...] AV17

[...] o professor não pode fazer o papel de pai, mas pode fazer a
diferença ajudando o aluno. – AV18

[...] a escola, na minha vida, é um lugar que eu aprendo coisas novas
e muito conhecimento [...] AV19
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[...] a escola representa o meu futuro [...] AV20


[...] eu mesma tinha preconceito comigo mesma, pois por diversas
vezes fui “zoada” e motivo de “chacota” pela minha cor; hoje eu nem ligo,
graças a uma professora chamada Sônia, ela era bem severa, mas ajudou
muita gente assim como eu a superar esse preconceito. Hoje a escola é um
dos lugares que mais gosto de freqüentar. AV23

[...] na minha escola tem professores realmente interessados em
ensinar e passar uma boa imagem para os alunos através de textos que
mostrem como viver em sociedade [...] AV24

[...] a escola representa o nosso futuro, ela ensina sabedoria através
de livros, cartas e ensina como falar e a construir frases da melhor maneira
possível [...] AV25

[...] a escola às vezes “enche o saco”... mas mesmo assim a escola
significa muito para mim em minha vida [...] AV26

[...] na história do Ferréz ele mostra que a escola é muito importante
sim para a vida, eu também acho [...] AV27

Alguns trechos dos alunos parecem apontar que o material que o professor
leva para a sala de aula deve adaptar-se aos interesses e experiências dos alunos,
a fim de ser estimulado o amor e interesse pela leitura e desenvolver a capacidade
de interpretação.

Percebi, também, a reação dos alunos a cada novo texto que levo para classe
e as conversas entre eles:

“Será que a linguagem vai ser legal que nem a dos outros textos que já lemos?”
“Será que vai ter um cenário que nem este onde moramos?

É sempre uma satisfação ouvir dos alunos que gostaram dos textos que levo
para sala de aula, pois procuro apresentar a eles bons autores que escrevem e
transcrevem a forma como os alunos falam. A linguagem é muito importante e o
professor/mediador precisa conhecer o nível de cada série, cada sala de aula. Essa
busca por textos adequados para os alunos é que faz com que os alunos achem o
texto “legal”.
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Após a leitura de cada texto, pergunto se os alunos gostaram da história e
peço para que eles escrevam cinco linhas – no máximo – se gostaram ou não e o
porquê, para que eu possa ter sempre uma referência da evolução ou não dos
alunos nas leituras. Escolhi dois pequenos comentários, feitos em sala de aula, por
achá-los como resposta para a formação de futuros leitores; o primeiro comentário
foi feito pela aluna AV5:

“Gostei. Os textos que lemos aqui, com essa linguagem legal,
prepara a gente para ler os livros “chatos” do Ensino Médio.”

A palavra “legal” é o adjetivo mais usado pelos alunos; fazê-los trocar este
por outro adjetivo é uma tarefas difícil, mas o que deve ficar registrado é que
“linguagem legal” é aquela com a qual os alunos se identificam e entendem sua
aplicação no contexto do texto.

Do aluno AV10 veio o comentário de outro texto lido:
“Gostei. Pois deixou o texto muito mais natural e divertido, afinal nós
todos utilizamos maneiras diferentes de falar dependendo da pessoa
com a qual estejamos falando, e isso foi muito bem empregado no
neste texto.”

Com essas experiências registradas aqui nesta pesquisa, percebi, como
Teresa Colomer bem aponta, que
O tempo escolar é escasso, mas ali se acha a porta da literatura para
as novas gerações, e deve-se pensar muito detidamente sobre a
melhor forma de abri-la. Planejar para ser mais eficaz na formação
requerida pelos meninos e meninas de nossas sociedades atuais.
Assim funcionam, apoiando-se uns nos outros, os diversos espaços
de leitura na escola se quisermos que todos eles juntos formem o
caminho do leitor. Passar pela porta aberta e seguir esse caminho já
faz parte da escolha pessoal de vida de qualquer cidadão. (2008, p.
24)

No mesmo sentido, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo – Língua
Portuguesa – deixa claro que
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O conhecimento tomado como instrumento mobilizado em
competências, reforça o sentido cultural da aprendizagem. Tomado
como valor de conteúdo lúdico, de caráter ou de fruição estética,
numa escola com vida cultural ativa, o conhecimento torna-se um
prazer que pode ser aprendido, ao se aprender a aprender. [...](2008,
p. 13)

Antes de ensinar a ler, ensinar a apreciar um texto, o professor precisa
aprender a conhecer seus alunos, seus sonhos, isso se eles tiverem algum e,
procurar mostrar através dos textos que a vida deles pode vir a ser diferente e que a
leitura pode ser um dos fatores que garantirá algo precioso: o conhecimento e quem
sabe? – a realização dos sonhos
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5 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo discutir “se” e “como” algumas atividades de
leitura podem ser fator para tornar os alunos da Escola Estadual Professora
Gracinda Maria Ferreira em futuros leitores.

Pelas duas experiências registradas nesta dissertação, pode-se perceber que
a escolha cuidadosa de textos para leitura e as atividades propostas, adequadas a
cada classe, são essenciais para o sucesso das aulas.

Alguns alunos, por serem evangélicos ou por rebeldia, no início se negaram a
participar da leitura e dos debates, aos poucos, pelo entusiasmo dos

colegas,

começaram a participar de algumas propostas, como a grafitagem, por exemplo.

A leitura de textos conhecidos como Literatura Marginal foi bastante
importante para as turmas, pois situações, personagens e linguagem são familiares
aos alunos.

As tarefas foram realizadas com “prazer” por parte dos alunos, pois as
mesmas se articularam com a própria vida deles. Como já foi dito, ou por experiência
própria ou por terem presenciado em algum momento cenas ou situações parecidas
com as descritas nos textos que os alunos leram, ficou mais receptiva a aceitação
para a realização das atividades propostas.

O que era “chato”, no nosso caso o ato de ler, aos poucos foi fazendo parte
do dia a dia das turmas e a participação da maioria dos alunos tornou-se mais ativa.
A cada novo texto oferecido aos alunos, a reação deles não é mais aquela que
“desanima” o professor só de olhar o desânimo dos alunos, pelo contrário, ao
receberem os textos, os alunos já começam a lê-los para saber do que se trata.
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Os alunos passaram a interagir mais, melhorando, aos poucos, a
interpretação e a compreensão dos textos.

Acreditamos que com esta prática

contínua, poderemos ter além de futuros leitores, leitores competentes.

Sendo assim, pode-se acreditar na hipótese que originou este estudo,
algumas atividades de leitura bem elaboradas e desenvolvidas adequadamente, em
sala de aula, podem tornar os alunos em futuros leitores.
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