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O futuro é agora

cDPNTBUJTGBmkPRVFGB[FNPTDIFHBSBWPDpTFTUBQVCMJDBmkP RVFEgTVQPSUF
BPTFHVOEPBOPEFJNQMFNFOUBmkPEPQSPHSBNB1SB[FSFN-FSEFQSPNPmkP
EBMFJUVSB
0QSPHSBNB1SB[FSFN-FSnVNBJOJDJBUJWBEP*OTUJUVUP$"DPODFCJEB
FNMJOIBDPNVNWBMPSJODPOUFTUFQBSBOwTPEFRVFBMFJUVSBnVNEJSFJUP
GVOEBNFOUBMhDPOTUSVmkPEPTVKFJUPDJEBEkPFBQSJODJQBMWJBEFBDFTTPBP
DPOIFDJNFOUPFhDVMUVSB
0PCKFUJWPEPQSPHSBNB1SB[FSFN-FSnQSPNPWFSBGPSNBmkPEFMFJ
UPSFT F EFTFOWPMWFS P HPTUP QFMB MFJUVSB  QPS NFJP EF Bm{FT DPOUJOVBEBT
F TVTUFOUgWFJT F EF BSUJDVMBm{FT DPN EJTUJOUPT BHFOUFT FOWPMWJEPT DPN B
MFJUVSBOP#SBTJM

Instituto C&A - Prazer em Ler

5

/BQSgUJDB P1SB[FSFN-FSBEPUBDPNPFTUSBUnHJBTDFOUSBJTPBQPJPBP
EFTFOWPMWJNFOUPEFQSPKFUPTEFMFJUVSBFNEJGFSFOUFTFTQBmPTJOTUJUVDJPOBJT
0/(T FTDPMBT CJCMJPUFDBT FOUSFPVUSPT BEJTTFNJOBmkPhTPDJFEBEFEBJN
QPSUiODJBEBMFJUVSB BQSPQBHBmkPEFCPBTQSgUJDBTOBgSFBFBBSUJDVMBmkP
DPNBUPSFTRVFUSBCBMIBNPVUpNQPUFODJBMQBSBUSBCBMIBSQFMBQSPNPmkP
EBMFJUVSB
"pOGBTFEPQSPHSBNBFNTFVBOPJOBVHVSBM  GPJPBQPJPBPEFTFO
WPMWJNFOUPEFQSPKFUPTEFMFJUVSB DPNCJOBOEPBGPSNBmkPEFNFEJBEPSFT
EFMFJUVSB BBEFRVBmkPEFFTQBmPTEFMFJUVSBFBDPOTUJUVJmkPEPTBDFSWPT0
EFTFOIPEFTTBTDPODFQm{FTDPOUPVDPNPTVQPSUFEP$FOUSPEF&TUVEPTF
1FTRVJTBTFN&EVDBmkP $VMUVSBF"mkP$PNVOJUgSJB $FOQFD QBSDFJSPUnD
OJDPEP*OTUJUVUP$"UBNCnNOBFMBCPSBmkPEFTUBQVCMJDBmkP
'JOEPPQSJNFJSPBOPEPQSPHSBNB JNQPTTrWFMOkPGB[FSVNCBMBOmP"
USBEVmkPFNO|NFSPTEBTEJWFSTBTSFBMJ[Bm{FTSFWFMBPTFHVJOUFRVBESP
&N    JOTUJUVJm{FT TFN ¯OT MVDSBUJWPT EFEJDBEBT h FEVDBmkP EF
DSJBOmBTFBEPMFTDFOUFTBUVBSBNDPNPQBSDFJSBTEP*OTUJUVUP$"OBJN
QMFNFOUBmkP EP QSPHSBNB 1SB[FS FN -FS $PN JNFOTB EJTQPOJCJMJEBEF 
UBJTPSHBOJ[Bm{FTTFBCSJSBNQBSBBTEJSFUSJ[FTFPTBQPOUBNFOUPTEPQSP
HSBNBFPTJOTFSJSBNEFNBOFJSBBUJWBFNTVBTSPUJOBT FOSJRVFDFOEPPT
DPNEFTDPCFSUBTDPUJEJBOBT&YUFSOBNPTBFMBTPOPTTPNVJUPPCSJHBEPQPS
WJBCJMJ[BSFNRVFBTCPBTTFNFOUFTEP1SB[FSFN-FSQVEFTTFNGSVUJ¯DBS
&EVDBEPSFTEFDBEBVNBEBTJOTUJUVJm{FTJOUFHSBOUFTEPQSPHSBNBQBSUJ
DJQBSBNEFVNBGPSNBmkPDPOUJOVBEBFNNFEJBmkPEBMFJUVSBQSPNPWJ
EBQFMP*OTUJUVUP$"&MFTTFPDVQBSBNEFFDPBSFBQSJNPSBSPTDPOIF
DJNFOUPTBMJBERVJSJEPTKVOUPBPTTFVTQBSFT BMJNFOUBOEPVNBSFEFEF
QFSUPEFFEVDBEPSFT
"TJOTUJUVJm{FTQBSUJDJQBOUFTEPQSPHSBNBSFDFCFSBNVNBDFSWPNn
EJP EF  MJWSPT F SFNPEFMBSBN ¦ PV DPOTUJUVrSBN  FN BMHVOT DBTPT
¦FTQBmPTEFMFJUVSBDPOWJEBUJWPTBFTTBQSgUJDB
&OUSFDSJBOmBT BEPMFTDFOUFTFKPWFOT RVFTkPPQ|CMJDPQSJWJMFHJBEPQBSB
VTVGSVUPEPTFTQBmPT BDFSWPTFQSgUJDBTEFMFJUVSBJOTUJUVrEPT DPOUBCJMJ
[BNPTDFSDBEF NJMQFTTPBT
%FRVFGPSNBJOUFSQSFUBNPTUVEPJTTP $PNPVNDPNFmPCBTUBOUFJOTQJ
SBEPS"QSPNPmkPEBMFJUVSBTFNQSFGPJVNBMJOIBEFUSBCBMIPGPNFOUBEB
QFMP*OTUJUVUP$" NBTBEJDJPOBSBFMBBJOUFODJPOBMJEBEFEFVNQSPHSBNB
EFEJDBEP QMBOFKBEP NPOJUPSBEPFBWBMJBEPEFVPVUSPQFTPhBmkP4BrNPT
EPDBNQPEBTBTQJSBm{FTQPSVNQBrTEFMFJUPSFTFQBSUJNPTQBSBBSFBMJ[BmkP
EPTPOIP BQSgUJDBFNTJ BRVJFBHPSB
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0TQMBOPTEP*OTUJUVUP$"QBSBTkPBNCJDJPTPT"GPSNBmkPFN
NFEJBmkPEBMFJUVSBTFJOUFOTJ¯DBFOUSFPTQBSDFJSPTEF BMHVNBTOPWBT
JOTUJUVJm{FTJOHSFTTBNOFTTBOPTTB§OBV¨EBMFJUVSBFPQSPHSBNB1SB[FSFN
-FSUFOEFBHBOIBSVNBEJNFOTkPNBJTQ|CMJDB¦EJGVOEJOEPBJNQPSUiO
DJBEBMFJUVSB NVMUJQMJDBOEPLOPXIPXFNNFEJBmkP CVTDBOEPTJOFSHJBTF
FOHSPTTBOEPPDPSPDPNPVUSPTBUPSFTEPTFUPSQ|CMJDPFEPTFUPSQSJWBEP
7JBHFNMPOHB QFSGB[FOEPVNUSFDIPEFDBEBWF[ WBNPTBPTQPVDPTDIF
HBOEPMg5FNPTBDPOWJDmkPEFRVFTFUSBUBEFVNBSPUBTFHVSBQBSBPDVN
QSJNFOUPEBOPTTBNJTTkPEFQSPNPWFSBFEVDBmkPEFDSJBOmBTFBEPMFTDFOUFT 
QPSNFJPEPBQPJPBPSHBOJ[Bm{FTTPDJBJTWPMUBEBTBFTTF¯N& JOEJTDVUJWFM
NFOUF DPOUBNPTDPNBCPBDPNQBOIJBEPTMJWSPTBUBNCnNOPTBOJNBS

Paulo Castro
Instituto C&A
Fevereiro de 2007
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Introdução
Em não mais do que dois dedos de prosa

0NBUFSJBMFTDSJUPRVFPMFJUPS QBSUJDJQBOUFEJSFUPPVOkPEPQSPHSBNB1SB
[FSFN-FS BHPSBSFDFCFnBDPOUJOVBmkPEBFTDVUBFEBGBMBEFQFOTBEPSFT 
FTDSJUPSFT FEVDBEPSFTFBHFOUFTDVMUVSBJTFTPDJBJTTPCSFBTQFDUPTFOWPMWJ
EPTOBRVFTUkPEBMFJUVSB
2VBOEPQVCMJDBNPTPQSJNFJSPWPMVNFTPCPUrUVMP§1SB[FSFN-FSVN
SPUFJSPQSgUJDPQPnUJDPQBSBJOUSPEV[JSRVBMRVFSVNFRVFNRVJTFSOBTBSUFT
FBSUJNBOIBTEBTHPTUPTJDFTEBMFJUVSB¨ MBOmBOEPBTQSJODJQBJTCBTFTEFBT
TFOUBNFOUPEPQSPHSBNB GBMgWBNPTEBJNQPSUiODJBEPUSJQnFTQBmP BDFSWP
FFEVDBEPSNFEJBEPSOBTVTUFOUBmkPEFVNCPNUSBCBMIP
/FTTBQFSTQFDUJWB FTUBOPWBQVCMJDBmkP EFBQPJPBPTFEVDBEPSFTNFEJB
EPSFTEPQSPHSBNB1SB[FSFN-FS BWBOmBFUSB[ QBSBOPTTBMFJUVSB BNQMJB
mkPEBDPOWFSTB EJTDVTTkPFFODBNJOIBNFOUPEFQSgUJDBT BMHVNBTOPm{FT
CgTJDBTTPCSFBNFEJBmkP PNFEJBEPSFBTSFMBm{FTFOUSFPMFSFPFTDSFWFS
4F EFVNMBEP UFNPTBDPNQSFFOTkPEFRVFOkPFTUBNPTJOWFOUBOEPBSPEB
FNNBUnSJBEFQSPQPTJmkPEFQSPHSBNBTEFMFJUVSB EFPVUSPMBEP USBCBMIB
NPTDPNPJOUFOUPEFPSHBOJ[BSBMHVNBTJEnJBTEJTQPOrWFJTOPFGFSWFTDFOUF
VOJWFSTPEBTSF°FY{FTFEBSMIFTVNBBQSFTFOUBmkPNBJTQSPWPDBUJWB
&TUBQVCMJDBmkPDPNQSFFOEFRVBUSPQBSUFT/BQSJNFJSB VNUFYUPCBTF
EJTDVUFBDPOUSJCVJmkPEBQTJDPMPHJBTwDJPIJTUwSJDBQBSBBGPSNBmkPEPMFJ
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UPS/BTFHVOEBQBSUF EJTDVUFTFVNBQSPQPTUBEFEFTDSJmkPEBTJOTUiODJBT
FBm{FTNFEJBEPSBTEFMFJUVSB"UFSDFJSBQBSUFBCSFFTQBmPTQBSBEFQPJNFO
UPT FNGPSNBEFIJTUwSJBTQFTTPBJTFFOUSFWJTUBT VNNBQFBNFOUPEFQPT
TrWFJTSFMBm{FTFOUSFBMFJUVSBFBFTDSJUB/BRVBSUBF|MUJNBQBSUF PUFYUP
CBTF TVHFSF FMFNFOUPT QBSB DPNQPS B JEFOUJEBEF EP NFEJBEPS EF MFJUVSB
&NUPEBTBTQBSUFTIgPVUSPTUFYUPT EJGFSFOUFTOBPSJHFNFOPGPSNBUP RVF
QPEFNDPNQMFNFOUBSBTJOGPSNBm{FTQSPQPTUBTOPTUFYUPTCBTF GFDIBOEP
PVBCSJOEPBTJHOJ¯DBmkP BNQMJBOEPPGPDPEPFOUFOEJNFOUPPVDIBNBOEP
BBUFOmkPQBSBBMHVNBTQFDUPNBJTJNQPSUBOUF
$PNPPDPSSFVOPQSJNFJSPMJWSP BBCPSEBHFNOkPnFYBVTUJWBcBQFOBT
QSPWPDBUJWB"CSF EFGPSNBTJTUFNgUJDB QBSUJDVMBSNFOUFOPT&ODPOUSPTEF
'PSNBmkP BSF°FYkPTPCSFOPTTBDPOEJmkPEFNFNCSPTEFVNQSPHSBNBEF
GPSNBmkPEFMFJUPSFTFEFTFOWPMWJNFOUPEPHPTUPQFMBMFJUVSB
$PNQMFNFOUBEBQPSPVUSPTUFYUPT NBUFSJBJTFQSgUJDBT BRVFTUkPEBNF
EJBmkPFEPNFEJBEPSNFSFDFSg BQBSUJSEFTUFMJWSP PPMIBSBUFOUPFOFDFTTg
SJPQBSBOPTTPFOWPMWJNFOUPFNFMIPSJBDPOUrOVBEBRVBMJEBEFEPUSBCBMIP 
QPSTJTwNVJUPHPTUPTP DPNBMFJUVSB
"DIBWFEFMFJUVSBnBNFTNBVNBMFJUVSBRVFBCSFPVUSBMFJUVSB RVF
BCSFNBJTVNBMFJUVSB RVFBCSFPVUSBMFJUVSB RVF
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PRIMEIRA PARTE

Mediação da leitura
Onde nos ocuparemos em entender que a mediação
da leitura é um processo de relações qualitativamente
melhores que se estabelece entre as pessoas.
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A mediação da leitura à luz da
concepção de aprendizado
socialmente elaborado
Dileta Delmanto
(Autora de livros didáticos, mestre em Língua Portuguesa
e pesquisadora do Cenpec)

“As árvores e as crianças
buscam o que é mais alto
que elas” (Holderin)

4FHVOEPBQTJDPMPHJBTwDJPIJTUwSJDB RVFUFNDPNPGVOEBNFOUPBUFPSJBEF
-47ZHPUTLZ PIPNFNTFDPOTUJUVJDPNPIPNFNBQBSUJSEBTSFMBm{FTRVF
FTUBCFMFDFDPNPTPVUSPT1BSBPQFOTBEPSSVTTP EFTEFPOBTDJNFOUP TPNPT
QBSUFEFVNQSPDFTTPRVF EJBMFUJDBNFOUF BHFTPCSFOwT NBTUBNCnNQFS
NJUFRVFQBSUJDJQFNPTEBDPOTUSVmkPEFOPTTBQSwQSJBIJTUwSJB BRVBM QPS
TVBWF[ DBNJOIBJOUFHSBEBDPNPVUSBTIJTUwSJBTRVFDPNFMBTFDSV[BN0
JOEJWrEVPOkPOBTDFQSPOUPOFNnNFSBSFQSPEVmkPEPBNCJFOUFFYUFSOP
PEFTFOWPMWJNFOUPnGSVUPEBBmkPEBTFYQFSJpODJBTWJWJEBT NBTPKFJUPEF
DBEBVNBQSFFOEFSPNVOEPnJOEJWJEVBM1PSTVBWF[ EFTFOWPMWJNFOUPF
BQSFOEJ[BEPFTUkPJOUJNBNFOUFMJHBEPT¥BDSJBOmBTwTFEFTFOWPMWFRVBOEP
BQSFOEFBQFTBSEFUFSDPOEJm{FTCJPMwHJDBTEFGBMBS TwGBMBSgTFFTUJWFSFN
DPOUBUPDPNVNBDPNVOJEBEFEFGBMBOUFT
&TTBpOGBTFOPQBQFMEBTJOUFSBm{FTTPDJBJTQFSNJUFQFOTBSVNTFSIVNB
OPFNDPOTUBOUFDPOTUSVmkPFUSBOTGPSNBmkP RVFDPOGFSFTJHOJ¯DBEPTQBSB
BWJEBQPSNFJPEBWJWpODJBDPNPPVUSPFEBBQSPQSJBmkPEPTDPOIFDJNFO
UPTBDVNVMBEPQFMBIVNBOJEBEF1PSJTTP BJOUFSBmkPFOUSFNFNCSPTNBJT
FYQFSJFOUFTDPNPVUSPTNFOPTFYQFSJFOUFTnQBSUFFTTFODJBMEBDPODFQmkP
WZHPUTLJBOBEFBQSFOEJ[BEPTPDJBMNFOUFFMBCPSBEP TFHVOEPBRVBMnBPMPO
HPEBJOUFSBmkPFOUSFDSJBOmBTFBEVMUPTRVFPTKPWFOTBQSFOEJ[FTTFEFTFO
WPMWFNFBWBOmBNOBTPMVmkPEPTQSPCMFNBTRVFTFMIFTBQSFTFOUBN
5BJTJEnJBTJOTQJSBSBNFDPOUJOVBNBJOTQJSBSEJGFSFOUFTUFOUBUJWBTEFSF
OPWBmkPEFQSgUJDBTFEVDBDJPOBJT RVFWkPEFTEFBCVTDBQPSDPOUFYUPTNBJT
TJHOJ¯DBUJWPTEFBQSFOEJ[BHFNBUnBFMBCPSBmkPEFQSPQPTUBTEJEgUJDBTRVF
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FOGBUJ[BNBJNQPSUiODJBEBJOUFSBmkPOBDPOTUSVmkP
EPDPOIFDJNFOUP'PSOFDFNBJOEB QSJODJQBMNFOUFB
QBSUJSEPDPODFJUPEF[POBEFEFTFOWPMWJNFOUPQSP
YJNBM JNQPSUBOUFTTVCTrEJPTQBSBRVFTFSF°JUBBSFT
QFJUPEPQBQFMEPNFEJBEPS TPCSFPMVHBSEPBQSFOEJ[
OPQSPDFTTPEFDPOTUSVmkPEPDPOIFDJNFOUPFTPCSF
DSJUnSJPT EF TFMFmkP EF BUJWJEBEFT PV TFRpODJBT EF
DPOUF|EPT  FN RVF DSJBOmBT F BEPMFTDFOUFT DPNF
DFN TPC PSJFOUBmkP F HVJB EF PVUSPT F  QBVMBUJOB
NFOUF DPOTJHBNBVUPOPNJBOBSFTPMVmkPEFTJUVB
m{FTQSPCMFNB

Zona de desenvolvimento proximal (ZDP): expressão utilizada por
Vygotsky para esclarecer como se
estruturam a aprendizagem e a interação do ponto de vista da construção do conhecimento. Representa a
distância entre o nível de desenvolvimento real - o saber que já foi adquirido pelo aprendiz - e um nível mais
elevado (desenvolvimento potencial) que ele é capaz de alcançar com
a ajuda de alguém (um adulto ou de
colegas que já dominem o assunto).
É um domínio em constante transformação: o que a criança consegue
fazer com a ajuda de alguém hoje
poderá realizar sozinha amanhã.
$G7ZHPUTLZ -4 "GPSNBmkP
TPDJBMEBNFOUF Q
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Contribuições dessa teoria para pensar um
projeto de formação do leitor
4F DPOTJEFSBSNPT RVF QFOTBS VN QSPKFUP EF GPSNBmkP EP MFJUPS TJHOJ¯DB
QFOTgMP OkP DPNP NFSB SFB¯SNBmkP EF VN FTUBEP BUVBM  NBT DPNP VN
QSPDFTTPEJSFDJPOBEPhDPORVJTUBEBBVUPOPNJBTFDPODPSEBSNPTRVFPPC
KFUJWPNBJPSEFVNQSPHSBNBDPNPFTTFEFWBTFSBGPSNBmkPEFVNTVKFJUP
MFJUPSRVFDPOTJHBSFBMJ[BSVNBTrOUFTFJOEJWJEVBMDPOTUJUVrEBDPNFQFMBT
MFJUVSBTRVFSFBMJ[B BPNFTNPUFNQPFNRVFBUVBOBDPOTUJUVJmkPEFPVUSPT
MFJUPSFTRVF QPSTVBWF[ UBNCnNBHFNTPCSFFMF FTUBSFNPTSFDPOIFDFOEPB
JNQPSUiODJBEFSF°FUJSTPCSFPRVFOPTEJ[7ZHPUTLZBSFTQFJUPEB;%1*TTP
QPSRVF FNVNQSPKFUPDPNPFTTF NFSFDFNEFTUBRVFPQBQFMEPNFEJBEPS 
BTFMFmkPEFBUJWJEBEFTFMFJUVSBTRVFPMFJUPSQPTTBSFBMJ[BSTPCPSJFOUBmkP 
BDPMBCPSBmkPEPTDPMFHBT PMVHBSEPQMBOFKBNFOUPEFBUJWJEBEFTTFRFODJB
EBTFOkPFTQPOUiOFBT BOFDFTTJEBEFEFMFWBSFNDPOUBOkPTwBTWJWpODJBT
EPTMFJUPSFTNBTUBNCnNPEJSFJUPEFBQSFOEFSBDPOIFDFSFEFGPSNVMBS
OFDFTTJEBEFTEJGFSFOUFTEBTJNFEJBUBT

A importância da mediação
5PEPDPOUBUPIVNBOPTFEgQPSNFJPEFVNBMFJUVSB FNTFVTFOUJEP
NBJTBNQMPMpFNTFBTIJTUwSJBTRVFQPTTVFNBRVFMBDSJBOmB BTIJT
UwSJBTRVFFMBEFTFKBQPTTVJS BTIJTUwSJBTRVFUPDBNBTEBDSJBOmB F 
TFFTTFNPNFOUPGPSUSBUBEPDPNDVJEBEPFDBSJOIP OBTDFSgUPEBVNB
OPWBGBNrMJBEFIJTUwSJBT VNBSFEFEFMJDBEBDVKBCFMF[BQPEFSgHFSBS
¯PTRVFTFFOUSFMBmBNJO¯OJUBNFOUF
)FMPrTB1SJFUP

.FEJBmkPnVNDPODFJUPDFOUSBMOBDPODFQmkPWZHPUTLJBOBEPEFTFOWPMWJ
NFOUPIVNBOPDPNPVNQSPDFTTPTwDJPIJTUwSJDPnOBUSPDBDPNPPVUSP
RVFPTVKFJUPTFDPOTUJUVJDPNPUBMFDPOTUSwJDPOIFDJNFOUPT5SBUBTFEFVN
QSPDFTTPRVFDBNJOIBEPTPDJBM¥SFMBm{FTJOUFSQFTTPBJT¥QBSBPJOEJWJEVBM
¥SFMBm{FTJOUSBQFTTPBJT%BrBJNQPSUiODJBEBBUVBmkPEPTNFNCSPTEPHSV
O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação
com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte do desenvolvimento independente da criança.
7ZHPUTLZ -4 "GPSNBmkPTPDJBMEBNFOUF Q
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QPTPDJBMOBNFEJBmkPFOUSFDVMUVSBFJOEJWrEVP%BrUBNCnNBSFMFWiODJB
RVF7ZHPUTLZBUSJCVJhFTDPMB¥MVHBSPOEFBJOUFSWFOmkPQFEBHwHJDBEFTFO
DBEFJBPQSPDFTTPEFFOTJOPBQSFOEJ[BHFNRVFHFSBPEFTFOWPMWJNFOUPEP
BQSFOEJ[¥FBPQSPGFTTPS RVF DPNPDPOEVUPSEPQSPDFTTP BKVEBBDSJBOmBB
DPODSFUJ[BSVNEFTFOWPMWJNFOUPRVFFMBBJOEBOkPBUJOHFTP[JOIB
&TTBUBSFGBQPEFFEFWFTFSFYFSDJEBOkPTwQFMPQSPGFTTPSNBTUBNCnN
QPSVNBEVMUPMFJUPSNBJTFYQFSJFOUF VNPSJFOUBEPSEFMFJUVSB VNGBNJ
MJBS VNBNJHP VNCJCMJPUFDgSJP VNMJWSFJSPPVDPMFHBTNBJTDBQB[FT RVF
§QVYFN¨PBMVOP RVFPGBmBNBWBOmBS4FQFOTBSNPTOPDBTPFTQFDr¯DPEB
MFJUVSB TBCFNPTRVFOkPCBTUBDPMPDBSBTQFTTPBTFNDPOUBUPDPNNBUFSJBJT
FTDSJUPT FNCPSBFTTBTFKBBQSJNFJSBDPOEJmkPcQSFDJTPJODFOUJWgMBTBGB[FS
EFTDPCFSUBTFBKVEgMBTBSFBMJ[BSFTDPMIBT BDPNQSFFOEFSUFYUPTNBJTDPN
QMFYPT BDPOTFHVJSBWBOmPTOBGPSNBmkPEPHPTUP
0DPNQPSUBNFOUPEFMFJUPSNBJTFYQFSJFOUFEPNFEJBEPSQPEFSgBKVEBS
PT OPWPT MFJUPSFT B TF JOUFSFTTBSFN QFMP JNFOTP QBUSJNyOJP DVMUVSBM RVF 
BDVNVMBEP QPS UBOUBT HFSBm{FT  DPOUJOVB TFOEP UkP EFTJHVBMNFOUF EJTUSJ
CVrEP NFTNPQFMBTJOTUJUVJm{FTRVFEFWFSJBNQSPQBHBSBBSUFFBDVMUVSB
"UVBOEPDPNPHVJB BQPJBEPS JODFOUJWBEPS QPEFSgBVNFOUBSPSFQFSUwSJP
EPTBQSFOEJ[FT GBDJMJUBSBBQSFOEJ[BHFN HFSBSDPOEJm{FTFBNCJFOUFQBSB
PFTUBCFMFDJNFOUPEFBSUJDVMBmkPFOUSFJOGPSNBm{FT NPTUSBSRVFPBUPEF
MFSFFTDSFWFSnVNNPEPEFSFMBDJPOBSBWJEBEFDBEBVNDPNBSFBMJEBEF
OBRVBMTFWJWF1PSNFJPEFMF PKPWFNMFJUPSQPEFSgBJOEBEFTDPCSJSRVFB
FTDSJUBRVFFTUgOPTMJWSPTnVNKPHPJOTUJHBOUFFBMFJUVSBVNBGPOUFJOFTHP
Como todo vício, viver a leitura também exige iniciação. Algum “viciado” apresenta ao neóﬁto
algo que vai ser extraordinário, uma coisa que causa um prazer indescritível, a introdução em um
mundo onde a realidade se torna compreensível e o indivíduo é senhor dos seus desejos e sonhos se aprender a se entregar e a usufruir o instante mágico. Em suma, “beba-me” ou “coma-me”
como aconteceu com Alice no País das Maravilhas.
4POJB3PESJHVFT -FJP MPHPWJWP EJTQPOrWFMFNXXXMFJBCSBTJMPSHCS
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UgWFMEFQSB[FSFEFDPOIFDJNFOUPRVFQFSNJUFUSBOTGPSNBSOPTTBWJTkPEP
NVOEP SFBWBMJBSOPTTPTTFOUJNFOUPTFFNPm{FT FODPOUSBSSFTQPTUBTQBSB
OPTTPTDPO°JUPT DPOIFDFSOPWPTNVOEPTTFNTBJSEPMVHBS WJBKBSOPUFNQP 
DPOIFDFSDVMUVSBTFDJWJMJ[Bm{FTEJGFSFOUFTEBTOPTTBTFMJWSPTRVFOPTMFWBN
BUBOUPTOPWPTMJWSPT

O lugar do prazer e da sedução
/kPRVFSPGBDBOFNRVFJKP2VFSPnGPNF
"EnMJB1SBEP

'BMBOEPTPCSFBJNQPSUiODJBEPCSJORVFEPOPEFTFOWPMWJNFOUPEBDSJBOmB 
7ZHPUTLZEJ[RVFPCSJORVFEPDSJBVNB[POBEFEFTFOWPMWJNFOUPQSPYJNBM 
QPJTOFMF§BDSJBOmBTFNQSFTFDPNQPSUBBMnNEPDPNQPSUBNFOUPIBCJUVBM
EFTVBJEBEF BMnNEFTFVDPNQPSUBNFOUPEJgSJPOPCSJORVFEPnDPNPTFFMB
GPTTFNBJPSEPRVFnOBSFBMJEBEF¨$POTJEFSBNPTRVFPNFTNPWBMFQBSBB
MFJUVSBPVWJOEPFMFOEPIJTUwSJBT BDSJBOmBWJBKBQBSBDBOUPTEBJNBHJOBmkP
PVEPQFOTBNFOUPKBNBJTWJTJUBEPT BMDBOmBOEPIPSJ[POUFTNVJUPBMnNEPT
TFVT GB[FOEPEFTDPCFSUBTRVFQPEFNMFWgMBTFNQSFNBJTFNBJTBMnN
" QPTTJCJMJEBEF EF QFSNJUJS RVF P MFJUPS EFTDVCSB FTTF QPEFS RVF WFN
EPTMJWSPTEFWFTFSJOUFSQSFUBEBQFMPNFEJBEPSDPNPVNEFTB¯PDPOTUBOUF 
QPJT GPSNBS CPOT MFJUPSFT TJHOJ¯DB  BOUFT EF NBJT OBEB  FODBOUBS  TFEV[JS 
EFTQFSUBS B WPOUBEF EF NFSHVMIBS FN NVJUPT§NBSFT EF IJTUwSJBT¨  EF DP
OIFDFSNVJUBTPVUSBTQPSUBTEFFOUSBEBQBSBPNVOEPEBTMFUSBTFEPTMJWSPT
RVFMFWFNBPBVUPDPOIFDJNFOUPFBVNBEJNFOTkPEPPVUSPRVFBUnFOUkP
TFEFTDPOIFDJB
&QBSBRVF VNEJB FTTFMFJUPSDPOTJHB QFMBEFFYQFSJpODJBEFGB[FSTVBT
QSwQSJBTWJBHFOT EFTDPCSJSTFVTQSwQSJPTDBNJOIPTEFMFJUVSB nOFDFTTgSJP
RVFQSJNFJSPTFEFJYFFNCBMBSQFMPDPOWJUFEBTWP[FTEPTNFEJBEPSFTFEF
PVUSPTDPNQBOIFJSPTRVFBQSFHPBNPEJSFJUPEFUBUFBSBUnRVFTFTFKBDBQB[
EFUFDFSBQSwQSJBSFEFEF§¯PTRVFTFFOUSFMBmBNJO¯OJUBNFOUF¨

A literatura infantil pode ser um elemento facilitador na recuperação ou no desenvolvimento do
prazer de ler. O prazer em ler pode vir principalmente quando sentimos que estamos desvendando um segredo. Ao descobrirmos um dos ﬁos, entre os muitos presentes, não resistimos à vontade de entrar no jogo e brincar. Daí, o ﬁo cheio de nós e emendas que envolve nosso corpo, nossa
mente, nossa alma. Ficamos presos na teia. Somos seduzidos... Não queremos mais sair dela.
"NnMJB'FSOBOEFT$iOEJEP .BJTBMnN EJTQPOrWFMFNXXXEPCSBTEBMFJUVSBDPN
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Começar cedo
%FQPJTEFSFTTBMUBSRVFPNBJTJNQPSUBOUFBTQFDUPOPWPEFTVBUFPSJBnP
BNQMPQBQFMRVFFMBBUSJCVJBPBQSFOEJ[BEPOPEFTFOWPMWJNFOUPEBDSJBOmB 
7ZHPUTLZB¯SNBRVFPBQSFOEJ[BEPEBTDSJBOmBTDPNFmBNVJUPBOUFTEFFMBT
GSFRFOUBSFNBFTDPMB QPJT§RVBMRVFSTJUVBmkPEFBQSFOEJ[BEPDPNPRVBMB
DSJBOmBTFEFGSPOUBOBFTDPMBUFNTFNQSFVNBIJTUwSJBQSnWJB¨4FVPCKFUJWP
DPNFTTBEJTUJOmkPFSBEJGFSFODJBSPBQSFOEJ[BEPQSnFTDPMBS FTQPOUiOFP 
EPFTDPMBS RVF BMnNEFTJTUFNBUJ[BEP DBSBDUFSJ[BTFQFMBQPTTJCJMJEBEFEF
QSPQJDJBSBDFTTPOkPTwBPRVFKgGPJBUJOHJEPQFMPEFTFOWPMWJNFOUPDPNP
UBNCnNhRVJMPRVFFTUgFNQSPDFTTPEFNBUVSBmkP
3FDPOIFDFSPQBQFMEFTTB§IJTUwSJBQSnWJB¨UBNCnNOPTSFNFUFhJNQPS
UiODJBEBNFEJBmkPEBMFJUVSBRVF BOUFTEPTPOP OPTNPNFOUPTEFBDPO
DIFHP OBTDBTBTEBTBWwTFEBTUJBT EgBPTMJWSPTPQPEFSEFKVOUBSQFTTPBT
OVNBUSBNBEFBGFUPRVFJODFOUJWBBSFMBmkPDSJBOmBMJWSPEFNBOFJSBM|EJDB 
FOGBUJ[BOEPPFTQBmPEPFODBOUBNFOUPFEPEJSFJUPBPQSB[FS"MFJUVSBQBS
UJMIBEBFOUSFPBEVMUPFBDSJBOmB OPTFJPEBGBNrMJB FNTBMBEFBVMB OPT
EJWFSTPTFTQBmPTEFTUJOBEPThQSPNPmkPEFTTBQSgUJDB DSJBVNDMJNBEFBGF
UPFDVNQMJDJEBEF DPOTUJUVJOEPVNBFYQFSJpODJBBHSBEgWFMRVFNBSDBSgEF
GPSNBQPTJUJWBBNFNwSJBEPMFJUPS DPNPPEFNPOTUSBNBTQBMBWSBTEF"OB
.BSJB.BDIBEPOPRVBESPBCBJYPPVPUSFDIPEFVNFNPDJPOBOUFEFQPJ
NFOUPEPFTDSJUPS#BSUPMPNFV$BNQPT2VFJSwTRVFSFQSPEV[JNPTBTFHVJS
0NFMIPSFSBRVBOEPFMBOPTNBOEBWBHVBSEBSPTPCKFUPT  DPOUJ
OVBWBNBJTVNQFEBmPEBIJTUwSJB1BSFDJBDPNB4BOUª"OBEBDBQFMB
DPNPMJWSPOPDPMP&VOkPBDSFEJUBWBRVFQPEJBFYJTUJSPVUSPDnVBMnN
EBOPTTBTBMBEFBVMB'JDBWBJOUSJHBEPDPNPOVNMJWSPUkPQFRVFOPDB
CJBUBOUBIJTUwSJB UBOUBWJBHFN UBOUPFODBOUP0NVOEP¯DBWBNBJPS
FNJOIBWPOUBEFFSBOkPNPSSFSOVODBQBSBDPOIFDFSPNVOEPJOUFJSP
FTBCFSNVJUP DPNPBQSPGFTTPSBTBCJB0MJWSPNFBCSJBDBNJOIPT NF
FOTJOBWBBFTDPMIFSPEFTUJOP&VQFEJBPMJWSPFNQSFTUBEP EFQPJTRVF
%POB .BSJB UFSNJOBWB -FWBWB QBSB DBTB  F CSJODBWB EF FTDPMB DPN
NFVTJSNkPTNFOPSFT"TTFOUBWBDPNPMJWSP DPNQPTFEFQSPGFTTPS F
MJBQBSBFMFT&SBEJGrDJMHVBSEBSUBOUBCFMF[BTwQBSBNJN

As histórias que a mãe e o pai contavam, pondo a gente no colo, sentando do lado na rede ou na
beirada da cama. Quem contava aquelas coisas tão maravilhosas, daquela maneira tão carinhosa,
só podia gostar da gente... E as histórias ensinavam tanto... Traziam a certeza da esperança, garantiam a vitória do mais fraco, aplacavam as angústias difusas, davam forma às bruxas fora da gente...
"OB.BSJB.BDIBEP
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É sempre tempo...
&RVBOEPOkPIgVNBBWw VNQBJ NkFPVUJBQBSBSFBMJ[BSFTTFQSJNFJSP
DPOUBUPEBDSJBOmBDPNPNVOEPEBGBOUBTJB 4FSgRVFFMBFTUBSgGBEBEBB
TFUPSOBSQBSBTFNQSFBMHVnNRVFOkPHPTUBEFMFS $PNPGB[FSFNVNQBrT
DPNPPOPTTP POEFUkPQPVDBTDSJBOmBTUpNDPOUBUPDPNBEVMUPTRVFHPT
UBNEFMFS GBMBNEFMJWSPTFSFDPNFOEBNMFJUVSBT
7PMUFNPTB7ZHPUTLZ hTVBDPODFQmkPEFTFSIVNBOPFNDPOTUBOUFDPOT
USVmkPFUSBOTGPSNBmkPFBPHSBOEFWBMPSRVFEgBPQSPDFTTPEFJOUFSBmkP
F hT JOUFSWFOm{FTQFEBHwHJDBT EP NFEJBEPS F EF PVUSBT QFTTPBT EP HSVQP
TPDJBM4FOkPIgOFDFTTJEBEFEFFTQFSBSRVFBDSJBOmBFTUFKB§QSPOUB¨QBSB
BQSFOEFS nTFNQSFUFNQPEFDSJBSOPWBTQPTTJCJMJEBEFTEFEFTFOWPMWJNFO
UP& DPNPPEFTFOWPMWJNFOUPOkPEFQFOEFBQFOBTEBNBUVSBmkP PNFEJB
EPSUFNPQBQFMFYQMrDJUPEFJOUFSGFSJSOPQSPDFTTP EFQSPWPDBSBWBOmPTOPT
BMVOPT FJTTPTFUPSOBQPTTrWFMDPNTVBJOUFSGFSpODJBOB;%1
Como ainda não somos uma sociedade leitora, não podemos esperar que o exemplo venha de
casa. Ou acabaremos condenando as futuras gerações a também não ler...(É preciso) quebrar esse
ciclo vicioso, criando em seu espaço um ambiente leitor.
"OB.BSJB.BDIBEP /PWB&TDPMB 4FUFNCSPEF
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4FBDSJBOmBOkPUFWFPQPSUVOJEBEFEFWJWFODJBSBMFJUVSBOBGBNrMJB n
OFDFTTgSJPRVFPTFKBFNPVUSPTFTQBmPTFEVDBUJWPTRVFMIFQFSNJUBNMFS
QFMPHPTUPEFMFS TFNDPCSBOmBNBJPSRVFBEFEFJYBSBJNBHJOBmkPDPSSFS
TPMUBQBSBDSJBSPVUSPTNVOEPT&OUkPDPOUBEPSFTEFIJTUwSJBT QSPGFTTPSFT
PVPVUSPTMFJUPSFTNBJTFYQFSJFOUFTTkPOFDFTTgSJPTQBSBFTUBCFMFDFSFMPTFO
USFBDSJBOmBFPMJWSP QSPDVSBOEP QPSNFJPEFVNBIJTUwSJBCFNDPOUBEB 
NPUJWBSPBMVOPBQFEJSPMJWSPFPVPVUSPTBTTFNFMIBEPTQBSBMFS0NFEJB
EPSQSFPDVQBEPDPNBQSPNPmkPEBMFJUVSBQPEF FOUkP PGFSFDFShTDSJBOmBT
FKPWFOTMJWSPTEPTNBJTWBSJBEPTHpOFSPTFBVUPSFT HJCJT KPSOBJTFSFWJTUBT 
EFGPSNBBQPTTJCJMJUBSMIFTBBNQMJBmkPEPSFQFSUwSJPFORVBOUPMFJUPSFT
0VUSBDPOTFRpODJBEFMFWBSFNDPOUBPDPODFJUPEF;%1FBDPODFQmkP
EFRVFPEFTFOWPMWJNFOUPTFQSPEV[OkPTwQPSTPNBEFFYQFSJpODJBTNBT
UBNCnNQFMBWJWpODJBEBTEJGFSFOmBTnBQPTTJCJMJEBEFEFFOWPMWFSMFJUPSFT
NBJTFNFOPTFYQFSJFOUFTFNVNNFTNPQSPKFUPEFMFJUVSB QSPQPOEPBUJ
WJEBEFTFNRVFTFNFTDMFNDSJBOmBTFKPWFOTDPNEJWFSTPTOrWFJTEFBQSFO
EJ[BHFNFEFJOUJNJEBEFDPNPUFYUPFTDSJUPQBSBRVFDBEBVNEFTFOWPMWB 
DPNBDPMBCPSBmkPEPPVUSP EJGFSFOUFTNBOFJSBTEFQFOTBSFUSBCBMIBS
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Mediação

... QUASE
DEFINITIVO

Nos primórdios da humanidade, a tradição oral foi a única possibilidade dos seres humanos de preservar os seus bens culturais,
cabendo à ﬁgura do narrador, ou seja, aquele que detinha o conhecimento da tradição, transmitir a história de seus ancestrais, os
seus feitos, as suas conquistas. Na maioria das vezes, em volta de
uma fogueira, o narrador era a pessoa mais importante entre as
demais, era o ancião mais sábio porque detinha o poder de saber
sobre a história de seu povo: ele era a “passagem”, a intermediação entre feitos e ações lidos com os seus olhos ou mesmo ouvidos de seus antepassados.
Foi necessário que um longo período na história da humanidade se passasse para que um dos maiores bens culturais inventado pelo homem surgisse, nele contendo o que na fala do narrador
ancestral se tornara matéria pulsante no espírito daqueles que o
ouviam sentados na grande roda. O livro foi o “medium” que trouxe a matéria viva da cultura para o homem dos tempos modernos.
Uma matéria que nos chega em letras, palavras, frases e períodos, de forma a plasmar um texto, uma história que nos comove
e nos dá sabedoria. Uma matéria que nos chega pelas mãos do
outro, ou melhor, mediado pelo outro.
A mediação permite, pois, a realização de nosso desejo e/ou
de nossa necessidade, estando presente em todos os atos signiﬁcativos de nossa existência. Poderíamos aﬁrmar que sem mediação não haveria vida social.
No que toca ao nosso tema, mediar a leitura é criar esta ponte
entre o sujeito, um possível leitor, e o livro. É poder construir com
o sujeito os caminhos para a superação, de forma lenta e gradual,
de suas necessidades de saber e compreender o mundo. É estar
com ele, lendo o mundo, a partir do livro. O mediador é como o
narrador ancestral que sempre tem uma história para contar sobre um livro, uma cena que leu, uma poesia que o emociona, uma
história de amor que o move para viver a sua própria história. E do
outro lado há quem o escuta e o observa, podendo ou não trilhar
caminhos de aproximação.
Alaís R. Ávila, professora e coordenadora de projetos do Instituto C&A
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Sobre o processo de formação do gosto e a
constituição do sujeito leitor
*OTJTUPRVFMFSnWFSCPUSBOTJUJWPF QPSUBOUP OkPTFQPEFBWBMJBSBMFJ
UVSBTFNEJTDVUJSPTDPOUF|EPTWFJDVMBEPTQFMPUFYUPMJEP¨
1FSDJWBM-FNF#SJUUP

.VJUPTFUFNGBMBEPTPCSFPQSB[FSEFMFS BQSFTFOUBOEPTFBPOkPMFJUPSB
MFJUVSBDPNPBMHPSFMBDJPOBEPhEJTUSBmkP BPTNPNFOUPTEFMB[FSFDPNP
BMHPNgHJDPDBQB[EFBCSJSUPEBTBTQPSUBT/PFOUBOUP TFOkPUJWFSNPTCFN
DMBSPPRVFFOUFOEFNPTQPSQSB[FS DPSSFNPTPSJTDPEF¯DBSQSFTPTBVNB
EFTDSJmkPCBTUBOUFJEFBMJ[BEBEPQBQFMEBMJUFSBUVSBFNHFSBM
$IBNBNPTQSB[FSBPBUPEFMFSTFNOFOIVNBJNQPTJmkP 1SB[FSnBMHP
RVFOkPDBVTBEPSPVBCPSSFDJNFOUP cTJOyOJNPEFQSFFODIJNFOUPEPUFN
QPMJWSF cBMHPEFTWJODVMBEPEBOFDFTTJEBEF EPFTGPSmP 5SBCBMIPFQSB[FS
TFPQ{FNEFNBOFJSBFYDMVEFOUF "TVQFSBmkPEFTTBEJDPUPNJBEFQFOEFEB
SFTQPTUBRVFTFEFSBEVBTPVUSBTRVFTU{FT
(...) O prazer da leitura resulta de uma postura ou atitude do leitor perante os diferentes tipos de
discurso que circunscrevem e dinamizam o mundo da escrita e não somente (e necessariamente)
de sua interação com o texto artístico e literário. Daí a necessidade de relativizarmos a dicotomia
lazer/obrigação para não produzirmos a ideologia do bem e do mal, ou seja, que o lazer é relaxante e faz bem; que a obrigação é estafante e faz mal.
&[FRVJFM5IFPEPSPEB4JMWB "DSJBOmBFBMFJUVSBEBPCSJHBmkPBPMB[FS
-FJUVSBUFPSJBQSgUJDB O
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a. O prazer é uma condição ou um efeito?
4F§BMFJUVSBEFWFTFSVNBFYQFSJpODJBEFGFMJDJEBEF¨ DPNPB¯SNB3VCFN
"MWFT  EFWF TFS UBNCnN FOUFOEJEB DPNP VN USBCBMIP  VN FYFSDrDJP RVF 
DPNP NVJUBT PVUSBT DPJTBT CPBT EB WJEB  FYJHF FTGPSmP" GSVJmkP MJUFSgSJB
OkPnVNTJNQMFTBUPEFDPOTVNP NBTVNBDPOTUSVmkPRVFQSFTTVQ{FDB
QBDJUBmkP BDVNVMBmkPEFFYQFSJpODJBc QPJT OFDFTTgSJPEFJYBSEFBTTPDJBS
BMFJUVSBQSB[FSPTBhJEnJBEBNFSBGBDJMJEBEFPVMB[FS/BGBDJMJEBEF OkPFTUg
OFDFTTBSJBNFOUFPQSB[FSF OBPCSJHBmkP OkPFTUgOFDFTTBSJBNFOUFPEFT
QSB[FS0QSB[FSQPEFFYJTUJSBTTPDJBEPhSFBMJ[BmkP&NSFMBmkPhMJUFSBUVSB 
§TF TF EFTFKB DIFHBS h GSVJmkP MJUFSgSJB  OkP CBTUB KBNBJT EFTFKBS TJNQMFT
NFOUFDPOTVNJSDPOGPSUBWFMNFOUFFDPNQPVDPDVTUPPSFTVMUBEPEFVNB
QSPEVmkPBSUrTUJDBnOFDFTTgSJPBTTVNJSTVBQBSUFOBQSwQSJBQSPEVmkP TFS
FNTJNFTNPVNDFSUPHSBVEFQSPEVmkP.FTNPDPNFSnVNUSBCBMIPn
QSFDJTPDPSUBSBDBSOF MFWgMBhCPDB NBTUJHBS/kPIgSB[kPQBSBRVFPQSB
[FSFTUnUJDPTFPCUFOIBDPNNFOPTFTGPSmP¨ #FSUPMU#SFDIU 
cJNQPSUBOUFBJOEBSFDPSEBSRVFBMJUFSBUVSBEF¯DmkP DPNPPVUSBTUBO
UBTPCSBTJOGPSNBUJWBT QPEFTFSUBNCnNVNBGPSNBEFBERVJSJSDPOIFDJ
NFOUPFEFQFOTBSTPCSFBWJEB1PSNFJPEFVNBIJTUwSJB§JOWFOUBEB¨ nQPT
TrWFMSF°FUJSBSFTQFJUPEFNVJUPTBTTVOUPTSFMFWBOUFTDPNPBNPSUBMJEBEF B
TFYVBMJEBEF  P TFOUJEP EB FYJTUpODJB  B QMVSBMJEBEF EF WJT{FT EF NVOEP  B
SFMBUJWJEBEFEPTWBMPSFT PFTQBmPEPJOEJWrEVPOBTPDJFEBEF BTVUPQJBTJO
EJWJEVBJTFDPMFUJWBT BCVTDBEBJEFOUJEBEF FUD
O ensino tem de ser organizado de forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças, sejam algo de que elas necessitem... a escrita deve ser “relevante à vida”.
7ZHPUTLZ -4 "GPSNBmkPTPDJBMEBNFOUF Q
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NGA, PERTINENTE E FELIZ
(ENCONTRADAS EM UMA LO
UMA
TÕES DE FORMULAÇÃO DE
REFLEXÃO SOBRE AS QUES
LEITURA)
POLÍTICA NACIONAL PARA A
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b. Os livros indicados aos alunos devem basear-se no gosto
de cada um?
6N QSPKFUP EF MFJUVSB QSFDJTB QBSUJS EP HPTUP F EBT WJWpODJBT EF DBEB
MFJUPS%FWFMFWBSFNDPOUBBIJTUwSJBQFTTPBMFBIJTUwSJBEFMFJUVSBEFDBEB
VN DPOTJEFSBOEPUBOUPBTMFJUVSBTEBSFBMJEBEFDPNPPTMJNJUFTJNQPTUPT
QFMPNVOEPDPODSFUBNFOUFWJWJEPQPSFMBT&TTB§CBHBHFN¨EFFYQFSJpODJB
DVMUVSBMFTPDJBMDPOTUJUVJVNSJDPBDFSWPRVFQPEFFEFWFTFSWJSDPNPQPOUP
EFQBSUJEBQBSBEFTQFSUBSJOUFSFTTFQPSOPWBTFYQFSJpODJBTFOPWPTIPSJ[PO
UFTEFDPOIFDJNFOUP
/kPTFQPEF OPFOUBOUP ¯DBSSFTUSJUPhFTGFSBEPRVFKgTFDPOIFDFn
QSFDJTPRVF DPNBPSJFOUBmkPEPNFEJBEPSFDPNBDPMBCPSBmkPEFDPNQB
OIFJSPTNBJTFYQFSJFOUFT BTDSJBOmBTFPTKPWFOTTFKBNBQSFTFOUBEPTBVN
SFQFSUwSJPEFTDPOIFDJEPBPRVBMOkPUFSJBNBDFTTPTP[JOIPT"EJWFSTJEB
EFEFUFYUPT BGPSNBVUJMJ[BEBQBSBBQSFTFOUgMPTFBQBJYkPEPNFEJBEPS
QFSNJUFNBDSFTDFOUFBVUPOPNJBEPMFJUPS FNWJSUVEFEPDPOIFDJNFOUPEF
PQm{FTFEBEFTBVUPNBUJ[BmkPEPNPEFMPQBESPOJ[BEPBRVFNVJUBTWF[FTP
MFJUPSFTUgBDPTUVNBEP

Leitor autônomo

...NECESSÁRIO

O leitor autônomo é aquele que processa e examina o texto, construindo um signiﬁcado para ele, isto é, não faz apenas uma tradução ou uma réplica do signiﬁcado que o autor quis lhe dar.
Leitor e texto se constroem um ao outro – é o leitor que faz o
texto lhe dizer e o texto lhe diz a ele, exclusivamente –, os textos
são diferentes e oferecem diferentes possibilidades e limitações
para a transmissão da informação escrita. Isso implica que sempre deve haver um objetivo para guiar uma leitura, e são objetivos
e ﬁnalidades que fazem com que o leitor se situe perante o texto:
ler para devanear, preencher um momento de lazer, obter uma informação precisa, seguir instruções para realizar uma determinada atividade, informar-se sobre um determinado fato, conﬁrmar
ou refutar um conhecimento anterior, etc.
A formação desse leitor autônomo ocorre não na solidão, mas
por meio de conversas com outros; é necessário discutir para se
chegar à autonomia na leitura – processo em que o social tem lugar fundamental.
Odonir Araújo de Oliveira, educadora, autora de materiais
didáticos e consultora de projetos de leitura e escrita
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cOFDFTTgSJPMFNCSBSBJOEBRVFPHPTUPEFBMVOPTFQSPGFTTPSFTnGPSNB
EPQFMBJOE|TUSJBDVMUVSBM RVFBRVJMPRVFFTTFTMFJUPSFTEJ[FNHPTUBSEFMFSn
SFTVMUBEPEFBQSFOEJ[BHFNBQBSUJSEFVNBJOUFOTBFYQPTJmkPRVFQBESPOJ[B
PJOUFSFTTFFEFMJNJUBPDBNQPEBTQPTTJCJMJEBEFT1PSJTTP PQSJODrQJPEF
BEFRVBCJMJEBEF TFHVOEPPRVBMBTPCSBTPGFSFDJEBTEFWFNFTUBSTVCPSEJOB
EBTBPHSBVEFEFTFOWPMWJNFOUP BPHPTUPFBPJOUFSFTTFJNFEJBUP QPEFMFWBS
BVNNPWJNFOUPDJSDVMBSFNRVFTFMpSFQFUJEBNFOUFPNFTNPNPEFMPRVF
KgTFBQSFDJBWBBOUFSJPSNFOUF&TTFQSPDFTTPEFUSJWJBMJ[BmkPEPNBUFSJBMF
DPOTVNPEFDVMUVSBSFTVMUBOUFEBTQSgUJDBTEFMFJUVSBRVFJNQFEFNPEJSFJUP
EFDSFTDFS EFCVTDBSPEFTDPOIFDJEPFEFGPSNVMBSOFDFTTJEBEFTEJGFSFOUFT
EBTRVFTkPBQSFTFOUBEBTDPNPFWJEpODJBTGPJCBUJ[BEPEF§QFUFSQBOJ[BmkP
EPMFJUPS¨QPS.BSJBEP3PTgSJP.PSHBUUJ.BHOBOJ
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Concluindo...
/kPQPEFNPTOPTFTRVFDFSEFRVFPQSPDFTTPEFDPOTUJUVJmkPEPMFJUPSOkP
UFNVNQPOUP¯OBM QPJTTVBTFYQFSJpODJBTEFMFJUVSBDPOUJOVBNBPDPSSFS
QPSUPEBTVBWJEB1PSJTTP BUVBSOBGPSNBmkPEPHPTUPUPSOBTFGVOEBNFOUBM
QBSBEJGFSFOUFTQSPKFUPTEFMFJUVSB OPTEJGFSFOUFTFTQBmPTTPDJBJTFNRVFTF
QPTTBQSPQPSBSFBMJ[BmkPEFBUJWJEBEFTDPNFTTFPCKFUJWP&QPSRVFTFBQPT
UBOBGPSNBmkPEPHPTUPDPNPGPSNBEFEFTB¯BSPEFTFKPEPTVKFJUPMFJUPS
EFTFDPOTUJUVJSDPNPUBMNFEJBOUFBJOUFSMPDVmkP BEFTDPCFSUBFPEFTB¯P 
QPEFTFDPNQSFFOEFSFTTFNPWJNFOUPDPNPCVTDBEPRVFnTFNQSFNBJT
BMUPFSFMFWBOUF
5FSNJOBNPT MFNCSBOEP RVF IPKF  QFMP #SBTJM BGPSB  FTUkP TF EFTFOWPM
WFOEPFYQFSJpODJBTEFQSPNPmkPEFMFJUVSB DPNPBTEFP¯DJOBTEFMFJUVSB 
OBT RVBJT TF VUJMJ[BN QSgUJDBT EF MFJUVSB DPNQBSUJMIBEB  RVF  QBSUJOEP EB
JNQPSUiODJBEBJEnJBEPGB[FSKVOUP WBMPSJ[BNDPOUF|EPTEBTIJTUwSJBTEF
WJEBFEBTMVUBTEFDBEBVN GPDBOEPPTTVKFJUPTJOTFSJEPTOPTTFVTDPOUFYUPT
TPDJBJT NPCJMJ[BEPTFNUPSOPEBDPORVJTUBEBDJEBEBOJB 

O saber tem que ser disseminado, ser socializado, e é isso que programas de educação e cultura
devem ter e – arrisco-me a dizer – é isso o que a maioria das pessoas deseja: cambiar informações, saber do que se trata para multiplicar os efeitos do saber, pois o saber que se concentra, o
saber detido por um número ínﬁmo de pessoas só gera os equívocos que conhecemos: ele está
gasto, ele está falido, pois não possui canais multiplicadores. Por isso, é indispensável estarmos
inscritos num exército idealista de Brancaleone, de irmos levando as considerações, as imagens,
as margens, as aventuras que travamos e trazemos, que fazemos dos livros que lemos e produzir
no espírito das pessoas uma sensibilização que transforme essas pessoas em agentes de novas
sensibilizações.
+PSHF"SB|KP 'PSNBmkPEFFEVDBEPSFTMFJUVSBFMJOHVBHFN EJTQPOrWFMFNXXXMFJBCSBTJMPSHCS

§&TTBFTUSVUVSBIVNBOBDPNQMFYBnPQSPEVUPEFVNQSPDFTTPEFEFTFOWPMWJNFOUPQSPGVOEBNFOUFFOSBJ[BEPOBTMJHBm{FT
FOUSFIJTUwSJBJOEJWJEVBMFTPDJBM¨7ZHPUTLZ -4 "GPSNBmkPTPDJBMEBNFOUF 4kP1BVMP.BSUJOT'POUFT  Q
§0FMFNFOUPDIBWFEFOPTTPNnUPEP  EFDPSSFEJSFUBNFOUFEPDPOUSBTUFFOUSFBTBCPSEBHFOTOBUVSBMrTUJDBFEJBMnUJDB
QBSBBDPNQSFFOTkPEBIJTUwSJBIVNBOB  "EJBMnUJDB BENJUJOEPBJO°VpODJBEBOBUVSF[BTPCSFPIPNFN B¯SNBRVF
PIPNFN QPSTVBWF[ BHFTPCSFBOBUVSF[BFDSJB BUSBWnTEFNVEBOmBTQSPWPDBEBTQPSFMF OPWBTDPOEJm{FTOBUVSBJT
QBSBTVBFYJTUpODJB¨ JCJEFN Q
JCJEFN Q BTQBTNJOIBT
JCJEFN QF
/BQPOUBEPMgQJT "MNBOBRVFEP1SPHSBNB&TDSFWFOEPP'VUVSP O BHPTFUEF
DG.BSJBEF-PVSEFT4PBSFT -FJP MPHPWJWPNwEVMP¥EJTQPOrWFMFNXXXMFJBCSBTJMPSHCS
7FSEFTFOWPMWJNFOUPEFTTFTFPVUSPTBTQFDUPTEBMFJUVSBFNJOUFSFTTBOUFTBSUJHPTEF3JDBSEP"[FWFEPBSFTQFJUPEB
GPSNBmkPEPMFJUPS EJTQPOrWFJTFNXXXSJDBSEPB[FWFEPDPNCS
.BSJTB-BKPMPEF¯OFPTDMgTTJDPTDPNP§MJWSPTRVFQSFDJTBNEFJOUFSNFEJgSJPT¨DG&N2VFTUkP1PMrUJDBTFQSgUJDBTEF
MFJUVSBOP#SBTJM 4kP1BVMP*NQSFOTB0¯DJBM  WPM Q
DG.BSJBEP3PTgSJP.PSUBUUJ.BHOBOJ -FJUVSBUFPSJBQSgUJDB O Q
7gSJPTSFMBUPTEFFYQFSJpODJBTEPUJQP DPNPPEBT0¯DJOBTEFMFJUVSBEP$FOUSP$VMUVSBM-VJ['SFJSFEF1FSOBNCVDP 
QPEFNTFSFODPOUSBEPTOBQVCMJDBmkP&N2VFTUkP1PMrUJDBTFQSgUJDBTEFMFJUVSBOP#SBTJM 4kP1BVMP*NQSFOTB0¯DJBM 
 WPM
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COMPORTAMENTO LEITOR
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sião – a roupa que escolhemos para ir a um baile nã
o é a mesma que colocamo
s para fazer ginástica
–, também agimos de modo
s diferentes diante dos tex
tos.
Romances, por exemplo, pe
dem tempos mais longos,
marcadores de página que facilitam nossa loc
alização, posições corporai
s mais relaxadas. Dicionários nasceram para con
sultas rápidas, breves sobre
vôos de olhos ávidos
por respostas que às vezes
nos encontram de pé. As en
ciclopédias facilitam
nossas vidas com seus índ
ices. As manchetes dos jor
na
is
no
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o que ler e o que pular.
Para além dos variados tam
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es, os muitos tipos
de texto também evocam
a diversidade de nossos sen
timentos – interesse,
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ra, preguiça, entusiasmo, téd
io... –, e os sentimentos, por sua vez, guiam nossa
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1. SIMPLES ASSIM...

E

ncontrei jogada na esquina uma mala antiga, daquelas duras que protegem bem o
que carregam. Achei-a bonita e clássica, e não
me faltou coragem para resgatá-la do abandono. Olhei para um lado e outro e, num movimento rápido, passei a mão na mala sem olhar para
trás. À minha frente, porém, estava um senhor
do tipo aposentado, debruçado na janela observando tudo. Num tom de graça ele pergunta: Vai
viajar é? Morri de vergonha, mas com a dignidade que me restava respondi: É para a Novena
do Livro...
Bom, para encurtar a história, tive que
explicar o que era a Novena do Livro e
aproveitei para vender meu peixe...
Já são mais de 30 famílias que receberam a novena em suas casas. Uma
mala cheia de livros, revistas de interesses
variados, de assuntos diversos .
É uma novena e por isso essa mala deve ﬁcar nove dias com as famílias que a recebem. A
educadora faz a primeira visita à família, explica
a proposta, dá umas dicas, lança uns desaﬁos e
só então apresenta os livros num ato revestido
de muita cerimônia. É importante que a leitura
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seja percebida como capaz de transformar, de
ajudar, de dar prazer.
Na nossa mala vai também muita esperança, muita dedicação dos voluntários que acreditam na contribuição da leitura, da educação, da
cultura na construção de um mundo possível.
Não temos ainda estatísticas para ilustrar
nosso otimismo, o que sabemos é o que nos
chega pelo contato direto com as famílias, mas
posso aﬁrmar que modestamente estamos
fazendo nossa parte. Nosso espaço de leitura
está sendo mais visitado. É muito legal chegar ao barracão do Movimento Viva Viana onde
acontecem vários cursos e contação de histórias e encontrar jovens folheando gibis, arriscando um livro, fazendo (aprendendo a fazer)
pesquisa escolar.
Todos os cursos que acontecem têm também o objetivo de incentivar a leitura. No curso
de informática cada aluno está construindo seu
livro (escrevendo, ilustrando e editando). A motivação é geral. Tudo isso nos diz que é possível!
Aqui no Simplesmente rejeitamos qualquer
análise pessimista ou realista que não venha
junto de propostas de solução. Aﬁnal, para que
servem as análises senão para propor respostas, saídas. Não queremos saber se o Brasil
tem 16 milhões ou 25 milhões de analfabetos,
uma dezena já nos mobiliza para fazer alguma
coisa. Pode ser que nesse movimento façamos
muita coisa “errada”, mas só erra quem faz,
não é verdade?
Queríamos então partilhar com todos vocês
que estão na luta do nosso otimismo quase
inocente ou não contaminado por estatísticas
catastróﬁcas.
É sempre possível fazer alguma coisa legal
acontecer. Por aqui, estamos incentivando a leitura, a educação, a cultura e tudo de bom que
vem junto com isso.

Pra vocês que estão na lida como a gente,
toda nossa força e, seja lá qual for a tentativa de
transformação da nossa realidade injusta, não
desanimem. Façam, reﬂitam, refaçam. Aprendi
que isso se chama PRAXIS! Chique, né?
Cristina Pereira,
educadora e coordenadora
Associação e Desenvolvimento
Promoção Humana = Simplesmente Vitória (ES)
www.simplesmente.org.br

2. LUGARES
ONDE MORAM
AS PALAVRAS

E

ntre outras deﬁnições, lugar é um espaço
ocupado, é localidade, ordem, classe, posição relativa numa escala. Já palavra diz respeito à dimensão verbal, à oralidade, uma das
formas que utilizamos para expressão do pensamento. Logo, se o pensamento não é resultado do acaso, partimos do princípio de que uma
palavra se constrói a partir de outras palavras,
palavras que são ditas, mas que também habitam em diferentes lugares.
O mote do projeto de promoção da leitura
desenvolvido pela nossa organização consiste,
justamente, numa viagem lúdica com as crianças, os educadores, as famílias e os voluntários, objetivando reconhecerem-se primeiro
como leitores e depois como mediadores de
leitura, que encontram no livro uma fonte de
prazer. No trabalho com as crianças há um investimento a mais, pois procuramos mediar
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situações que possibilitem que elas compreendam que as palavras podem ganhar forma
através da escrita e, assim sendo, é possível
serem lidas por muitas pessoas, em épocas diferentes. Importa entenderem que as palavras
moram em muitos lugares e, por ﬁm, que podemos dedicar maior ou menor atenção a elas,
dependendo da ordem que estabelecemos na
escala das nossas prioridades.
O projeto Lugares Onde Moram as Palavras
envolve uma proposta de atividades concretamente vivenciadas no terreno de uma escola
pública da rede municipal de Natal. São 365
crianças envolvidas e seus familiares, 25 proﬁssionais que atuam na escola, cerca de 30 voluntários do Instituto C&A e 10 mediadores de leitura ligados à nossa organização. As atividades
do projeto acontecem todas as sextas-feiras,
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pela manhã e à tarde, durante duas horas em
cada um dos turnos. Sete oﬁcinas voltadas para
as crianças são realizadas em espaços distintos, tendo a leitura como eixo central, são elas:
Contação de Histórias e Cantigas de Roda; Musicalização; Dança Popular; Dança Contemporânea; Teatro de Bonecos; Teatro Mania de Leitura
e Poesias Populares.
As oﬁcinas funcionam como espaços de
leitura. Nelas as crianças são motivadas a
descobrir os lugares onde moram as palavras,
a perceber o livro como um desses principais
lugares. Ao lerem, conseqüentemente, são inﬂuenciadas na criação de personagens, de coreograﬁas; brincam com rimas, cantam, tocam,
(re)contam histórias nutridas pelas leituras
feitas, pelos personagens e enredos contados
nos livros. Nesse processo acabam construindo outras palavras e oferecendo-lhes abrigo.
Algumas produções, especialmente as originárias das oﬁcinas de teatro, acabam assumindo
o papel de marketing pedagógico da leitura, no
instante em que as crianças abordam textos
que realçam a importância do livro e da leitura, tanto para as suas vidas quanto para as de
outras pessoas.
Enquanto as crianças ﬁcam nas oﬁcinas,
as suas professoras e demais proﬁssionais da
equipe pedagógica da Escola estão reunidas
com uma mediadora, integrante da equipe do
projeto. É o espaço para leitura, para a reﬂexão sobre a prática pedagógica e para pensar
a próxima prática, buscando unidade de encaminhamentos, no contexto de um projeto de
escola que coloca a leitura e a escrita como
competências que transversalizam o currículo.
Foi desses encontros que nasceu, por exemplo,
o trabalho com a correspondência interescolar,
desenvolvido por todas as professoras e crianças, com turmas de outras escolas da cidade,

parceiras na atividade. As turmas trocam cartas, textos, fotograﬁas, portfólios de pesquisas, numa prática promotora de leitura e escrita signiﬁcativas.
Algumas ferramentas também foram disponibilizadas pelo projeto, objetivando fortalecer
as práticas de leitura da Escola:
Sacola de Palavras – Confeccionada de tecido, com os logotipos do projeto e dos parceiros
impressos, serve para o transporte dos livros
que são retirados por empréstimo e é devolvida
junto com os livros. Ajuda a compor um cenário
que confere lugar de destaque à leitura, além de
realçar a importância do zelo, do cuidado que se
deve ter com o livro.
Baú de Palavras – Trata-se de uma iniciativa
que atende às famílias das crianças e os proﬁssionais da escola. Todas as sextas-feiras, o baú,
repleto de livros e revistas, ﬁca disponível num
dos espaços da escola e os interessados fazem
a retirada de livros e/ou revistas, assim como,
nesse mesmo dia, fazem a devolução do que já
foi lido.
Carrinho de Palavras – Funciona como um
espaço de leitura itinerante, que permanece
durante uma semana em cada sala, no sistema
de rodízio. É composto de livros, revistas, gibis,
aparelho de som, CDs, entre outros, que são explorados pelas crianças, contando com a mediação da professora da sala.
Painel de Palavras – Bases ﬁxas padronizadas, de material de alta durabilidade, foram
espalhadas pelas salas e corredores da escola, para que professoras e crianças pudessem
expor as suas produções, possibilitando serem
lidas por outros, criando-se uma ambiência favorável à leitura em todos os espaços.
Bolsões de Palavras – São expositores padronizados e colocados em todas as salas de

aula. Neles há vários bolsos que servem para
expor livros, jornais, revistas, folhetos, acessíveis às crianças, que a eles recorrem quando
precisam ou quando são orientados pelas professoras.
O projeto também privilegia espaços para as
crianças comunicarem as suas produções para
a comunidade, no estilo de mostras, que acontecem ao ﬁnal de cada trimestre de trabalho, movimentando um razoável número de pessoas,
assim como procura realizar parcerias com outras instituições, zelando pelas participações
em eventos da cidade, como é o caso das feiras
de livros. Entretanto as comunicações não se
restringem somente às crianças, pois realizamos eventos em que as professoras da escola e
educadores do projeto relatam os trabalhos que
desenvolvem, multiplicando as experiências
junto a colegas de suas áreas.
A campanha Um Livro, com Prazer também
tem sido uma estratégia importante para divulgar as intencionalidades do projeto Lugares
Onde Moram as Palavras e do programa Prazer
em Ler, mas é relevante, principalmente, pela
possibilidade real de ampliar o acervo da escola
e de outras instituições, a partir do envolvimento da sociedade no atendimento ao chamado
para a doação de livros.
Podemos aﬁrmar que a nossa experiência
tem sido extremamente signiﬁcativa, o que nos
impulsiona a, cada vez mais, contribuir para o
fortalecimento das ações de promoção de leitura da instituição parceira, assim como reforça o
desejo de contribuirmos com outras iniciativas,
na mágica viagem de descoberta dos Lugares
Onde Moram as Palavras.
Cláudia Santa Rosa,
coordenadora do Instituto de Desenvolvimento
da Educação – IDE – Natal(RN)
www.ideducacao.org.br
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Elô
Tudo indo?
Faz tempo que não nos falamos ao vivo
e em cores, vc não acha?
A vida é uma correria só, mas temos
que ir fazendo aquele esforço prazeroso
de encontrar os amigos...
Mas não é por isso que escrevo essa
mensagem. Nesta sexta que passou,
vc nem imagina o que aconteceu!
Sabe quem eu encontro na saída do metrô?
(Um suspensinho pega bem...) O cara me
olhava meio amigável e meio estranho,
com uma mochila nas costas. Quando
chegou pra conversar me lembrei de vc
HGRVQRVVRVWHPSRVQD³&DFLOGD%HFNHU´
Sabe quem era? Lembra do Murilinho?
Aquele menino que deu o maior trabalho
no nosso turno em 96, 97... sei lá. Pois é.
Estava bem na minha frente, risonho
e franco, indo para a faculdade.
(VWiFXUVDQGR&RPXQLFDomRYHMDYF
Quantas vezes nos empenhamos juntos
buscando conversar com o garoto levado
GD%&RPRWHQWDPRVHQFDPLQKiOR
SDUDRXWUDVSDUDJHQV(FRPR¿FDPRV
animados, depois das nossas peripécias
todas, quando ele levou para casa aquele
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livro de contos de terror para ler... e leu!
O menino está homem feito. Ainda bem
que acreditamos no ser humano, não é?
Ele lembrava de tudo e muito bem. Até do
susto ao contrário que levamos quando ele
estava apegado ao Edgar Allan Poe...
Aí nós é que tivemos que ler o autor
americano para continuar nosso “aproach”
com ele , lembra?... Bem, valeu a pena.
Não podia deixar de contar...
Ah, não se avexe, num impulso passei
seu e-mail pra ele... Ele até falou de um
EORJGRV³¿OKRVGH&DFLOGD´TXHJRVWDULD
que a gente entrasse, etc. e tal... Na certa
ele vai querer conversar com vc... Parece
que ele quer te agradecer pela atenção...
Bonito, né?
Fico por aqui, minha cara e dileta.
Vc imagina que fazemos coisas importantes
para a vida das pessoas? Essa foi uma,
não foi? Ponto para nós...
Beijo grande.
Gil
PS. Sábado será o aniversário da Uga.
Vc vai? Quero levar pra ela algum livro
instigante, curioso, envolvente... O que vc
me sugere? Não vale Allan Poe...

Gil,
Tô rindo de gargalhar!
Esse Murilinho era uma peste! Quanto
trabalho ele deu!
Mas você vê que amoroso ele é – era
uma carência só. Foi só termos a idéia do
livro, que ele se aprumou, se aquietou e,
sobretudo, cresceu.
Você sabe que eu também tenho
lembranças – boas e nem tanto... – do
³&KLTXLQKD´TXDQGROHFLRQHLOiQp"
Era meu início de carreira – e eu nem
sabia o que planejar, o que pedir aos alunos
pra lerem. Daí, me veio a idéia: leitura
para fazer teatro. Os alunos adoravam
fazer pecinhas. “A bruxinha que era boa”,
GD0DULD&ODUD0DFKDGRPHVDOYRX)RL
demais! Lemos, distribuímos os papéis,
¿]HPRVFHQiULRVXPDVPmHV VDQWDV 
DMXGDUDPH¿FRXPXLWROHJDO$WpXQVTXH

nunca liam deram um jeito, emprestaram
o meu livro, o de um colega, pois tinham
compromisso com a turma. Aquilo me
ensinou muito. Ensinou que leitura “pega”,
quando alguém nos instiga, quando temos
uma motivação. E quer mais motivo do que
fazer sucesso e ser reconhecido?
Todo mundo quer, né?!
Bom, querido, tenho que parar.
7{FRUUHQGRFRPR¿PGRVHPHVWUH
Se der, vou ao “niver” da Uga. E, se
você quer um palpite, leve pra ela um
livro da Adélia Prado. Eu amo!!! Acho que
ela vai adorar. A Adélia fala ao coração
– de estrelas a culinária; de montanhas a
¿OKRVGHDPLJRVDDPRUHVWXGRRTXH
faz a gente querer ser feliz.
Beijos,
Elô
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SEGUNDA PARTE

Instâncias e ações
mediadoras
Onde nos ocuparemos, a título de organização
didática e facilitação do trabalho, em reﬂetir sobre
uma arriscada descrição das instâncias e ações
mediadoras, ressalvando-se prudentemente que,
como toda sistematização, sua permanência tem a
brevidade do perfume de uma ﬂor.
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Arquitetura das instâncias
e ações mediadoras
Contribuições de um leitor itinerante para a formulação
de uma sistematização da mediação da leitura
Edson Gabriel Garcia
Educador e escritor

Mais que brevíssima introdução
" RVFTUkP EB MFJUVSB FTUg QPTUB QBSB OwT CSBTJMFJSPT MFJUPSFT F FTDSJUPSFT
DPNPGB[FSQBSBRVFPVUSPTCSBTJMFJSPT DJEBEkPTDPNPOwT UFOIBNBDFTTP
RVBMJUBUJWPBPTUFYUPTFTDSJUPTFJNQSFTTPT
cWFSEBEF HSPTTPNPEP RVFBFEVDBmkPWFNTFOEPQBVUBEB OBT|MUJNBT
USpTPVRVBUSPEnDBEBT B OPTQSPHSBNBTEFHPWFSOPTEPTQSJODJQBJTQBSUJ
EPTQPMrUJDPT C QFMBEFNBOEBEBTPDJFEBEFDJWJMNBJTPSHBOJ[BEBFBWBOmB
EBFD OBDIBNBEBBmkPQSPQPTJUJWBEFSFTQPOTBCJMJEBEFTPDJBMEFFNQSFTBT
QSJWBEBTRVFWpFNQBSBBMnNEFTVBTOFDFTTJEBEFTUnDOJDBTEPUSBCBMIP*TUP 
OPFOUBOUP QBSBTVSQSFTBEPTFTUVEJPTPTEPUFNB OkPWFNTFSF°FUJOEPFN
VNBNVEBOmBTVCTUBOUJWBEPTrOEJDFTEFGPSNBmkPEFMFJUPSFT EFDSJBmkPEF
CJCMJPUFDBTEVSBEPVSBT EPBVNFOUPEFQVCMJDBmkPEFMJWSPTF TPCSFUVEP EB
NFMIPSJBOPEFTFNQFOIPOBMFJUVSB
/kPTwPBDFTTPhTJOGPSNBm{FT¯YBEBTFUSBOTNJUJEBTQFMPTQPSUBEPSFT
EFUFYUPTnSFTUSJUP DPNPBVUJMJ[BmkPEFTTBWBMJPTBNFSDBEPSJB BJOGPSNB
mkPOBTPDJFEBEFDPOUFNQPSiOFB UBNCnNnSFTUSJUBFQPVDPGBNJMJBSBVNB
QBSDFMB TJHOJ¯DBUJWB EP QPWP CSBTJMFJSP 6NB OBmkP  DPNP B OPTTB  QPVDP
MFJUPSB QBHBQSFmPTTPDJBJTBMUPTQPSDBVTBEFTTFCBJYPEFTFNQFOIPEPQPWP
BPMJEBSDPNBJOGPSNBmkPFTDSJUBFUSBOTGPSNgMBFNDPOIFDJNFOUP0TSF
DFOUFTFMBNFOUgWFJTFQJTwEJPTEBTFMWBHFSJBDPSSVQUBEFQBSUFTJHOJ¯DBUJWB
EPTQPMrUJDPTCSBTJMFJSPT¥RVFBQPTUBNOPFTRVFDJNFOUP OBBDFJUBmkPFOB
RVBTFBVTpODJBEFBOgMJTFDSrUJDBEPTGBUPT¥OPTEkPPTJOBMEFBMFSUB
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4FRVJTFSNPTUJSBSEBQBVUBBNFEJPDSJEBEFEPEFTFNQFOIPOBMFJUVSB P
NFMIPSBUBMIPnBpOGBTFOPBQSFOEJ[BEPFOBDBQBDJUBmkPEPTCSBTJMFJSPTOB
MJEBDPNBJOGPSNBmkPFTDSJUB
cOFTTFCSFWFDPOUFYUP BDBNJOIPEBDPOTUSVmkPEFVNBOFDFTTgSJBOB
mkPMFJUPSB P#SBTJMMFJUPS RVFFTQFSBNPTDPOUSJCVJS BUSBWnTEBTBOPUBm{FT
TFHVJOUFT CVTDBOEPBQSPQPTJmkPEFVNBTJTUFNBUJ[BmkPEBTNFEJBm{FTEB
MFJUVSB OkPTFNBOUFTUSB[FS QBSBBDPNQBOIBSBTSF°FY{FT VNBPCTFSWBmkP
OFDFTTgSJBhMFJUVSBEFTUFUFYUPRVBMRVFSRVFTFKBPFOGPRVFFBEFTDSJmkP
EBBmkPNFEJBEPSB FTUBSgTFNQSFQPTUBFQSFTTVQPTUBBJNQPSUiODJBEFVN
NFEJBEPSOBGPSNBmkPEFVNMFJUPS EFVNBOBmkPMFJUPSB5PEBDPOTUSVmkP
IJTUwSJDBOBTDFQFMBTNkPTIVNBOBTFQPSFMBTnEFTFOIBEB

Vamos lá... que o caminho vai se fazendo
$PNFDFNPTQPSEJ[FSRVFnQSFDJTPFTUBCFMFDFSVNQSFTTVQPTUPQBSBCBMJ[BS
OPTTBTBOEBOmBT TFNRVFQFSDBNPTBEJSFmkP POPSUFFPTVM FBTNBSHFOT
4FOEP BTTJN  P DPODFJUP EF NFEJBmkP  BRVJ SFGFSJEP  UFN P TFOUJEP EF
VN EJgMPHP  EF BmkP EF USiOTJUP  EF NPWJNFOUP  EF JOUFSBmkP WFSCBM  QPS
FYDFMpODJB OFNTFNQSF|OJDB 1SFTTVQ{FVNBBmkPIVNBOBQSFTFOmBEF
TVKFJUPT DPOTUSVJOEP DPJTBT  DPNQPSUBNFOUPT  JEnJBT  TJHOJ¯DBEPT 4VKFJUPT
OP§NFJP¨EFPVUSPTTVKFJUPT
*TUPDPMPDBEP WBNPThTJOTUiODJBTFBm{FTNFEJBEPSBTEBMFJUVSB
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Políticas públicas
1PEFNPTGBMBSEFQPMrUJDBTQ|CMJDBTDPNPVNBJOTUiODJBBNQMBEFNFEJB
mkP1PMrUJDBTQ|CMJDBTTkPBm{FTJOUFODJPOBJT QMBOFKBEBT BNQMBT EFMPOHB
EVSBmkP MFWBEBTBDBCPQFMPTHPWFSOPT DPNPCKFUJWPTFNFUBTEF¯OJEPT"T
QPMrUJDBTQ|CMJDBTBUFOEFNBEFNBOEBTTPDJBJT HFSBMNFOUFMFWBOUBEBTQPS
HSVQPTEBTPDJFEBEFDJWJMPSHBOJ[BEB FTFEFTUJOBNhNBJPSJBEBQPQVMBmkP 
UFOEPFNWJTUBPCFNFTUBSDPNVN2VBTFTFNQSFBTQPMrUJDBTQ|CMJDBTFT
UBCFMFDJEBTSFQSFTFOUBNVNSFDPSUFJEFPMwHJDPEPTHPWFSOBOUFTFNFYFSDr
DJPFEFTFVTQBSUJEPT TWF[FTSFQSFTFOUBNJOUFSFTTFTNBJTFTQFDr¯DPTEF
VNHSVQPIFHFNyOJDPFQFRVFOBQSFPDVQBmkPDPNBQPQVMBmkP2VBOEP
SFQSFTFOUBNPJOUFSFTTFEBNBJPSJBEBQPQVMBmkP QPEFNPTEJ[FSRVFFTTBT
QPMrUJDBTQ|CMJDBTTkPNBJTEFNPDSgUJDBTFUFOEFNBUFSNBJPSRVBMJEBEFOP
DPNQSPNFUJNFOUPDPNBDJEBEBOJBEBQPQVMBmkP2VBOUPNBJTEFNPDSgUJDB
FFTDMBSFDJEBGPSVNBTPDJFEBEFNBJPSTFSgBTVBQBSUJDJQBmkPOBEF¯OJmkP
EFTTBTQPMrUJDBTFOBTFWFOUVBJTDPSSFm{FTEFSVNP
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Livros, Leituras e Leitores.

Cenpec, 2005

6NBQPMrUJDBQ|CMJDBQBSBBMFJUVSBPCSJHBUPSJBNFOUFEFWFSgDPOUFNQMBS
BGPSNBmkPEFMFJUPSFT BJNQMBOUBmkPFJNQMFNFOUBmkPEFFTQBmPTEFBDFT
TP BPT UFYUPT CJCMJPUFDBT  TBMBT EF MFJUVSB  FUD  B GPSNBmkP EF NFEJBEPSFT
EF MFJUVSB  P JODFOUJWP h MFJUVSB F B BRVJTJmkP F EJTUSJCVJmkP EF BDFSWPT 0
130-&3 QSPHSBNBEFGPSNBmkPEFFEVDBEPSFTFMFJUPSFT FP1/-- QSP
HSBNBOBDJPOBMEPMJWSPFEBMFJUVSB TkPEPJTFYFNQMPTEFQPMrUJDBTQ|CMJDBT
HPWFSOBNFOUBJT  EF DBSgUFS OBDJPOBM  RVF WpN TFOEP JNQMFNFOUBEPT OBT
EVBT|MUJNBTEnDBEBT0QSPHSBNB1SB[FSFN-FSnPVUSPFYFNQMPEFBmkP
EFVNBQPMrUJDBQ|CMJDBEFJODFOUJWPhMFJUVSB NFTNPTFOEPEFTFOWPMWJEP
QFMBJOJDJBUJWBQSJWBEB
1PMrUJDBTQ|CMJDBTFOWPMWFNNVJUBTQFTTPBT BHJUBNJEnJBT Q{FNhQSPWBB
DSJBUJWJEBEF FOTFKBNTPMVm{FTMPDBJT1PSFOWPMWFSFNNVJUBHFOUF GBDJMJUBN
PSFMBDJPOBNFOUPFBUSPDBEFFYQFSJpODJBTFOUSFPTQBSUJDJQBOUFTEPTEJGFSFO
UFTOrWFJT MFWBNBOgMJTFTDPNQBSBUJWBTEFEFTFNQFOIPFSFTVMUBEPT NBOUFO
EPTFNQSFBCFSUPPEJgMPHPFOUSFPTFOWPMWJEPT0DPUJEJBOPEPTFOWPMWJEPT
nGSFRFOUFNFOUFBMJNFOUBEPDPNOPWBTJOGPSNBm{FT PSJFOUBm{FTFQSPQPT
UBT  TFKB QPS VNB MJOIB EF DPNVOJDBmkP EJSFUB  TFKB QPS FWFOUPT QPOUVBJT
"TTJNPTFOWPMWJEPTOBTBm{FTEFQPMrUJDBTQ|CMJDBTFTUkPQFSNBOFOUFNFOUF
§OPNFJP¨EFVNQSPDFTTP BCFSUPTBPEJgMPHP SFTQPOEFOEPFQSPQPOEP GB
[FOEPUSBOTJUBSTVBBmkPMPDBMDPNCBTFFNEJSFUSJ[FTBNQMBTEFTTBQPMrUJDB

Instituto C&A - Prazer em Ler

43

Espaços de leitura
/FTTBNFTNBEJSFmkP QPEFNPTQFOTBSFFYBNJOBSVNQPVDPBNFEJBmkP
GFJUBQFMPFTQBmPEFMFJUVSB
"QBSFOUFNFOUF VNQSJNFJSPQFOTBNFOUPNBJTJNFEJBUJTUBUSBSgPRVFT
UJPOBNFOUPDPNPnQPTTrWFMQFOTBSRVFVNFTQBmPGrTJDP EPUBEPEFNwWFJT 
FRVJQBNFOUPTFBDFSWP QPTTBGB[FSNFEJBmkPEFMFJUVSB 
7FKBNPT DPNP 6N FTQBmP EF MFJUVSB  VNB TBMB EF MFJUVSB PV CJCMJPUF
DB DPNPBTQPMrUJDBTQ|CMJDBTEFMFJUVSB OkPnOFVUSP4FnEJGrDJMGBMBSEB
JEFPMPHJBEFVNFTQBmPEFMFJUVSB OkPnJNQPTTrWFMQFOTBSTPCSFBTVBPS
HBOJ[BmkPFGVODJPOBNFOUP DPNPTVBDBSB TVBSPVQB TVBWP[6NFTQBmP
NFEJBEPSEFMFJUVSBnBRVFMFRVFUFNDPNPTVBTQSJODJQBJTDBSBDUFSrTUJDBT
BEFNPDSBUJ[BmkPEPBDFTTPBPBDFSWPBGBDJMJUBmkPEPBDFTTPFEPFNQSnT
UJNP B PSJHJOBMJEBEF F DSJBUJWJEBEF OP NPEP EF BQSFTFOUBS F§PGFSFDFS¨ P
BDFSWPBPTMFJUPSFTBEJTQPOJCJMJEBEFEFMFWBSPBDFSWPBUnPOEFFTUgPMFJUPS
FBEJTQPOJCJMJEBEFEPTNFEJBEPSFTEFMFJUVSB TFNQSFNVJUPQSFTFOUFT
&TTBTDBSBDUFSrTUJDBT KgEJTDVUJEBTOBQVCMJDBmkP§1SB[FSFN-FSVNSP
UFJSPQSgUJDPQPnUJDPQBSBJOUSPEV[JSRVBMRVFSFRVFNRVJTFSOBTBSUFTFBSUJ
NBOIBTEBTHPTUPTJDFTEBMFJUVSB¨ DPNCJOBEBTFOUSFTJ EkPPUPNEPRVFTF
QPEFGB[FSFNVNFTQBmPEFMFJUVSB
5FSBMFJUVSBNFEJBEBQPSVNFTQBmPTJHOJ¯DBPGFSFDFS DPNQSB[FS BHJMJ
EBEFFGBDJMJEBEF PNBUFSJBMEFMFJUVSB EBSBMUFSOBUJWBTEFFTDPMIB EBSUFNQPT
FSFDPOIFDFSPTUFNQPTEJGFSFOUFTEFMFJUVSB SFDPOIFDFSFNBQFBSPTNPEPT
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JOEJWJEVBJTEFMFJUVSB GBDJMJUBSPBDFTTP PFNQSnTUJNPFBUSPDBEFWPMVmkP 
QFSNJUJSFFTUJNVMBSPJOUFSDiNCJPEFFYQFSJpODJBTFPSFHJTUSPEFDPNQSF
FOT{FTEFMFJUVSB SFDFCFSFBDPODIFHBSPTMFJUPSFTQPUFODJBJT CVTDBSMFJUPSFT
PVMFWBSBUnFMFTPTPCKFUPTEFMFJUVSB$PNCJOBEBT FTUBTBm{FTEFNFEJBmkP
GB[FNEFRVBMRVFSFTQBmPVNMPDBMGPNFOUBEPSEFBUJWJEBEFTEFMFJUVSB
%FNPEPHFSBM BTQFTTPBT MFJUPSFTPVBJOEBOkP HPTUBNEFOPWJEBEFT 
EFBNCJFOUFTCPOJUPT PSHBOJ[BEPT BDPMIFEPSFTFBDPODIFHBOUFT(PTUBNEF
DPOWFSTBSFSFHJTUSBSPTTJHOJ¯DBEPTDPOTUSVrEPTBQBSUJSEFTVBMFJUVSB EF
USPDBSFYQFSJpODJBTFPVWJSTVHFTU{FT4FUVEPJTTP¯[FSGB[FSQBSUFEFVNB
QPMrUJDBQBSUJDVMBSEFVNFTQBmPEFMFJUVSB FJTBrVNBSFDFJUBRVFEBSgDFSUP 
DVKPSFTVMUBEPDFSUBNFOUFEBSgDFSUP
/FTTF TFOUJEP  P FTQBmP  BMnN EF BDPMIFEPS  MJNQP F PSHBOJ[BEP  EFWF
QSFWFSNFEJBm{FTFTUSVUVSBJTRVFGBDJMJUFNPBDFTTP RVFEFTCBORVFBCV
SPDSBDJB  RVF JOTUJHVF B DVSJPTJEBEF  RVF FODBOUF F DPOWFSTF DPN P MFJUPS
3FHSBTTJNQMFTQBSBPBDFTTPFVTPEPNBUFSJBMEFWFNGB[FSQBSUFEFTTFKPHP
&TQBmPTPSHBOJ[BEPTEFNPEPRVFPMFJUPSTBJCBPRVFUFNEJTQPOrWFM RVF
FMF QPTTB DJSDVMBS QPS§DBOUPT¨ EP UJQP§OPWJEBEFT¨ §DFTUB EF QPFTJBT¨ §FT
QBmPBWFOUVSB¨ §FTQBmPEBTFYVBMJEBEF¨ §PNBJTFNQSFTUBEPFPNBJTMJEP¨ 
§BDBCFJ EF DIFHBS¨  F UBOUPT PVUSPT NBJT EFWFN GB[FS QBSUF EP KPHP &TTBT
SFHSBTFFTTFTDPOWJUFTBUSBWnTEFVNBPSHBOJ[BmkP§PGFSFDJEB¨TkPDPOWFSTBT
TJMFODJPTBT GFJUBTUBNCnNDPNPTPMIPT VNEJgMPHPTFOTrWFMQBSBBMnNEB
QSFTFOmB EP NFEJBEPS OP FTQBmP  VNB BmkP EF QFSUFODJNFOUP BP NVOEP
EJBMwHJDPEBMFJUVSB
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Atividades comuns e rotineiras planejadas
&TUFUJQPEFNFEJBmkP GPSUFNFOUFJOUFODJPOBM NFTNPTFOEPGPSNBEPQPS
BUJWJEBEFTSPUJOFJSBTFOkPPCSJHBUwSJBTBPTGSFRFOUBEPSFTEPFTQBmP QSFT
TVQ{FQMBOFKBNFOUP DPOUSPMFFBWBMJBmkP4kPBUJWJEBEFTDPNVOT BCFSUBTB
UPEPTPTGSFRFOUBEPSFTEPFTQBmP FUpNDPNPPCKFUJWPDPOUJOVBSBDPOWFSTB
FPEJgMPHPBCFSUPTQFMBNFEJBmkPEPFTQBmP HBSBOUJOEPVNBBQSPYJNBmkP
EPMFJUPSFEPTUFYUPT MJWSPT SFWJTUBT KPSOBJT FUD EFNPEPQSB[FSPTP JOEJ
WJEVBMPVDPMFUJWP FTUJNVMBEBTQSFTFODJBMNFOUFQFMPNFEJBEPSEFMFJUVSB
4F BOUFT GPDBNPT B NFEJBmkP PSJFOUBEB QPS QPMrUJDBT F FTQBmPT  BHPSB
EFTDSFWFSFNPT Bm{FT NFEJBEPSBT DPN GPSUF QSFTFOmB IVNBOB 4FN BCSJS
NkPEBDSJBUJWJEBEFFPSJHJOBMJEBEF RVFHBSBOUFNBNBSDBQFTTPBMEFDBEB
FTQBmPFNFEJBEPS FTUBTBUJWJEBEFTTkPBNQMBNFOUFDPOIFDJEBTFVUJMJ[B
EBT QPS UPEPT PT RVF TF BWFOUVSBN OB NFEJBmkP EB MFJUVSB  HBSBOUJOEP B
BQSPYJNBmkPEPNFEJBEPSF EPT BQSFOEJ[FT  MFJUPSFT F QSPQPSDJPOBOEP P
FTUBCFMFDJNFOUPEFSFMBm{FTEFDPO¯BOmB EFTBUJTGBmkP EFBKVEB EFDPPQF
SBmkPFOUSFBNCPT
4kPBUJWJEBEFTRVF EFVNMBEP QFSNJUFNBPNFEJBEPSBQSPYJNBSTFF
DPOIFDFSNFMIPSTFVTMFJUPSFTFQPTTJCJMJUBNVNBWJTkPHFSBMFVNBBWBMJB
mkPEPTFVUSBCBMIP QPEFOEP EFTTBGPSNB SFPSJFOUBSPVBMUFSBSTVBTQSgUJ
DBTQFTTPBJTFSPUJOFJSBTF EFPVUSPMBEP QPTTJCJMJUBNBPTMFJUPSFTDPOIFDFS
PBDFSWP MPDPNPWFSFNTFDPNNBJTGBNJMJBSJEBEFOPFTQBmPF BPTQPVDPT 
DPOTUSVrSFNTFDPNPMFJUPSFTBVUyOPNPT TVKFJUPTEFTVBQSgUJDBEFMFJUVSB
BrJODMVrEPTBBQSPYJNBmkP PNBOVTFJP BEFDJTkP BFTDPMIB PUFNQPEF
MFJUVSB BTBQSPQSJBm{FTEFTJHOJ¯DBEPTFBEFDJTkPEFFODFSSBSBMFJUVSBEP
PCKFUPFTDPMIJEP /FTTBEFTDSJmkP QPEFNPTFORVBESBSBTTFHVJOUFTBm{FT
EFNFEJBmkP
B TFTT{FTEFMFJUVSBMJWSF TFHVJEBTPVOkPEFFNQSnTUJNPTEFMJWSPT 
C SPEBTPVDrSDVMPTEFMFJUVSB FNRVFPTMFJUPSFTDPOWFSTBNTPCSFPNBUF
SJBMMJEPFUSPDBNJOGPSNBm{FTTPCSFTVBTMFJUVSBT 
D TFTT{FTEFFNQSnTUJNPEFMJWSPT
E FOUSFWJTUBTDPNBVUPSFTEFMJWSPT KPSOBMJTUBT QSPGFTTPSFT UFOEPDPNPQBOP
EFGVOEPBJNQPSUiODJBEBMFJUVSBFFTDSJUB PTQSPDFTTPTDSJBUJWPT FUD 
F IPSBEBIJTUwSJB UFOEPDPNPSFGFSpODJBQSFGFSFODJBMNFOUFBMHVNNBUF
SJBMFTDSJUP 
G  WJWpODJB EF NPNFOUPT DPMFUJWPT EJSJHJEPT DPNP §FV MJ F HPTUFJ NVJUP¨ 
§DBGnDPNMFUSBT¨PV§VNMJWSPRVFNFYFVDPNBNJOIBDBCFmB¨
H FMBCPSBmkPDPMFUJWBEFVNNVSBM DPNSFTFOIBT SFQPSUBHFOTQFSUJOFOUFT
BPTMJWSPTFMFJUVSB DPNNBUFSJBMTPCSFBTTVOUPTBUVBJT DPN§QSPQBHBO
EBT¨EFMFJUVSBGFJUBQFMPTMFJUPSFT FUD 
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I IPSB EB OPWJEBEF DPN BQSFTFOUBmkP EFTUBDBEB
EPTOPWPTMJWSPTFPVUSPTNBUFSJBJTBDSFTDJEPTBP
BDFSWP 
J  BUJWJEBEFTEFFTDSJUBSFMBDJPOBEBThMFJUVSB QFT
RVJTB  SFTVNP  BOgMJTF  SFHJTUSPT HFSBJT  SFHJTUSP
EFIJTUwSJBEFMFJUVSB USPDBEFDPSSFTQPOEpODJBT
FUPEBBUJWJEBEFEFNBOVTFJPEPDPNQVUBEPS FO
USFFMBTBFMBCPSBmkPEFTJUFTQSwQSJPT CMPHT USP
DBEFFNBJMT DSJBmkPEFFTQBmPTEFDPNFOUgSJPT
TPCSFMFJUVSB FUD 
K  PVUSBTBUJWJEBEFTSFMBUJWBTFQFSUJOFOUFThMFJUVSB
RVF MFWFN h NFMIPSJB EFTTB QSgUJDB  h USPDB EF
JOGPSNBm{FT hTVHFTUkPEFPVUSBTBm{FTF TPCSF
UVEP  BP SFHJTUSP EFTTBT BUJWJEBEFT  SFBMmBOEP B
JNFOTJEkPEFQPTTJCJMJEBEFTRVFPVTPEPDPN
QVUBEPSFEBJOUFSOFUPGFSFDF
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Mediação escolar
0VUSB JOTUiODJB EF NFEJBmkP  NVJUP
QSFTFOUF OB WJEB EF RVBTF UPEPT PT
CSBTJMFJSPT nBRVFDIBNBNPTEFNF
EJBmkPFTDPMBS"UnBRVJ BTNFEJBm{FT
GPDBEBTOkPUpNBPSHBOJDJEBEFEPFT
QBmP QFEBHwHJDP  B JOUFODJPOBMJEBEF
QMBOFKBEB F B PCSJHBUPSJFEBEF DPUJEJB
OB&OUSFUPEBTBTNFEJBm{FT FTUBnB
NBJT JOUFODJPOBM  B NBJT QMBOFKBEB F
DPOUSPMBEB EBEPTPSJHPSFBPCSJHBmkP
TPDJBM  DPOTUJUVDJPOBM  RVF B FTDPMB TF
JNQ{FOPTFVDVSSrDVMP)g JODMVTJWF 
MFJTOBDJPOBJTRVFUSBUBNEJTTP"NF
EJBmkPFTDPMBSWFNTFOEPBNQMBNFOUF
EJTDVUJEBFNEJTTFSUBm{FTBDBEpNJDBTFPGFSFDFOEPFMFNFOUPTEFBOgMJTFEF
QSgUJDBT BMUFSOBUJWBTFSF°FY{FTEFNVJUBRVBMJEBEF
(SPTTPNPEP BNFEJBmkPFTDPMBSQPEFTFSEFTDSJUBQFMBJOUFODJPOBMJEBEF
EPTQSPHSBNBTDVSSJDVMBSFT QFMBQSFTFOmBPCSJHBUwSJBEFNFEJBEPSFT QSP
GFTTPSFTFEVDBEPSFT  F QFMB PCSJHBUPSJFEBEF EF GSFRpODJB EPT FEVDBOEPT
BPTFTQBmPTEFMFJUVSB CJCMJPUFDBT TBMBTEFMFJUVSB FUD 
&NQSJODrQJP PTQSPHSBNBTDVSSJDVMBSFTFTDPMBSFTEkPhFTDPMBPTUBUVT
EFVNBFTQnDJFEFOBWFNkF QSFQBSBEBQBSBFOTJOBSDSJBOmBTFKPWFOTBMFS 
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JOUSPEV[JOEPPTEFMJCFSBEBNFOUFOBBQSFOEJ[BHFNEBMFJUVSBFFTDSJUB EF
NPEPDPNQBSUJMIBEP PSJFOUBEPPVMJWSF MJEBOEPDPNBTWgSJBTNPEBMJEBEFT
EFUFYUPTFDPNBTEJGFSFOUFTDBQBDJEBEFTIBCJMJEBEFTEFMFJUVSB UBJTDPNP
SFMBDJPOBS JOGPSNBm{FT  CVTDBS JOGPSNBm{FT FTQFDr¯DBT  EF¯OJS OFDFTTJEB
EFTFPCKFUJWPTEFTVBTMFJUVSBT CVTDBSPTTJHOJ¯DBEPTQBSBQBMBWSBTFJEnJBT
OPWBT FTDPMIFSNBUFSJBJTEFMFJUVSB USBCBMIBSDPNPDPOUFYUPEFMFJUVSBFEB
QSPEVmkPEPUFYUPMJEP SFMBDJPOBSUFNBTFDPOUF|EPTFNUFYUPTEJGFSFOUFT 
SFMBDJPOBS P DPOUF|EP MJEP QBSB BMnN EP UFYUP  BQSFDJBS FTUFUJDBNFOUF PT
UFYUPT FUD
&NCPSB  UBNCnN FN QSJODrQJP  B FTDPMB FTUFKB QSFQBSBEB QBSB FOTJOBS
TFVTBMVOPTBSFTQPOEFSBEJWFSTPTPCKFUJWPT MFSQBSBTFEJWFSUJS MFSQBSB
CVTDBSVNBJOGPSNBmkPFTQFDr¯DB MFSQPSQSB[FSFNBQSFOEFS MFSQBSBQSF
QBSBSTFQBSBBMHVNBBUJWJEBEF MFSQBSBSFTQPOEFSQFSHVOUBT FUD VTBOEP
TVBDBQBDJEBEFFIBCJMJEBEFTMFJUPSBTFNVNBTPDJFEBEFBMUBNFOUFMFUSBEB B
JOTUJUVJmkPnNVJUPDSJUJDBEBQPSTFVEJEBUJTNPSFEVDJPOJTUB QPSTVBTJOTUB
MBm{FTQSFDgSJBTFQFMBGPSNBmkPEFQPVDBRVBMJEBEFEPTFEVDBEPSFT
"QSJNFJSBNFEJBmkPGFJUBOBFTDPMBnBEPQSPGFTTPS SFTQPOTgWFMGVODJP
OBMQFMBFUBQBDVSSJDVMBSEBBMGBCFUJ[BmkPEPTBMVOPT/kPnQPSPVUSBSB[kP
RVFBT QPVDBT QFTRVJTBTGFJUBTTPCSFIJTUwSJBTEFMFJUVSBBQPOUBN FNDBTB 
BNkFFPQBJF OBFTDPMB PQSPGFTTPS DPNPBTQFTTPBTSFTQPOTgWFJTQFMP
JODFOUJWPhMFJUVSB01/-% 1SPHSBNB/BDJPOBMEP-JWSP%JEgUJDP KVTUJ¯DB
TF FNQBSUF QFMBDPOTUBUBmkP USJTUF nWFSEBEF EFRVFNVJUPTCSBTJMFJSPTTw
UpNBDFTTPBMJWSPT OBFTDPMB QFMBNkPEPQSPGFTTPS-BTUJNgWFM PBSHVNFO
UPQPEFTFSSFBMcUBNCnNOBFTDPMB FNCPBQBSUFEFMBT RVFNVJUPTBMVOPT
FOUSBNFNDPOUBUPDPNPTUFYUPTMJUFSgSJPT TFKBOBTCJCMJPUFDBTFTDPMBSFT PV
TJNJMBSFT QFMBNFEJBmkPEPPSJFOUBEPSEFMFJUVSB QSPGFTTPS CJCMJPUFDgSJP 
FEVDBEPSDPNVOJUgSJP WPMVOUgSJP FUD TFKBOBTBMBEFBVMBQFMBJOEJDBmkP
BEPmkPEFMFJUVSBTPCSJHBUwSJBTEFVNNFTNPMJWSP
)gNVJUBTDSrUJDBTBPUSBCBMIPEFNFEJBmkPEFMFJUVSBGFJUPQFMBFTDPMB B
NBJPSEFMBT UBMWF[ BEFRVFPQSwQSJPQSPGFTTPSOkPn FMFNFTNP VNMFJUPS
FQPSJTTPEFTMPDBBJNQPSUiODJBEBMFJUVSBEBOFDFTTJEBEFFEPQSB[FSQBSBB
PCSJHBmkP/PFOUBOUP SFTHBUBOEPTFPBSHVNFOUPEFRVFNVJUPTCSBTJMFJSPT
TwUpNBDFTTPBPMJWSPOBFTDPMB nQPTTrWFMRVFUBNCnNNVJUPTFEVDBEPSFT
TwUFOIBNBDFTTPBMJWSPTOBFTDPMB QFMPTQSPHSBNBTHPWFSOBNFOUBJT FN
CPSBJTTPOkPTJHOJ¯RVF OFDFTTBSJBNFOUF GPSNBmkPEFOPWPTMFJUPSFT
"NFEJBmkPFTDPMBSnNVJUPBNQMBFOkPWBNPTBRVJEFUBMIgMB7BMFSF
HJTUSBS BJOEBRVFEFQBTTBHFN RVFTkPNVJUBTBT¯OBMJEBEFTEBMFJUVSBOP
BNCJFOUFFTDPMBS MFSQBSBFTDSFWFS MFSQBSBSFTQPOEFSQFSHVOUBT MFSQBSB
CVTDBSJOGPSNBm{FT-FSQBSBTFHVJSPSEFOTFDPOIFDFSSFHSBT MFSQPSQSB[FS
FEJTUSBmkP MFSQBSBDPOIFDFSVNEFUFSNJOBEPBTTVOUPDVSSJDVMBS FUD 
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Mediação pelo argumento da autoridade
0VUSBNFEJBmkPNVJUPDPNVNnBRVFMBGFJUBQFMPBSHVNFOUPEFBVUPSJEB
EF"VUPSJEBEF OFTUFDBTP SFGFSFTFBVNMFJUPSGPSNBEP BVUyOPNP DSrUJDP 
DPOIFDFEPSFTFEVUPS"MHVnNRVF OVNBSPEBEFMFJUVSB OVNBDPOWFSTB
JOGPSNBM OVNBGBMBBDJEFOUBMPVOVNBTVHFTUkPEFTDPOUSBrEBFEFTDPNQSP
NJTTBEB JOUSPEV[EFOUSPEFOwTVNBDVSJPTJEBEFJODPOUSPMgWFM VNEFTFKP
JNFEJBUPEFQSPDVSBS EFFODPOUSBS EFDPOGFSJS EFMFSPRVFGPJTVHFSJEP
0VUSBTWF[FT FTTFBSHVNFOUPEFBVUPSJEBEFWFNBUSBWnTEBGBMB FOUSFWJTUB 
DVSTP  QBMFTUSB  FUD  PV EF UFYUPT FTDSJUPT SFTFOIBT  JOEJDBm{FT  MJTUBT EPT
NBJT WFOEJEPT  FUD  &N BNCPT PT DBTPT  PT BSHVNFOUPT TkP TPDJBMNFOUF
WBMPSJ[BEPTPVFTQFDJBMNFOUFDPOTUJUVrEPTQBSBJTTP& EFDJEJEBNFOUF OkP
¯DBNPTJNVOFTBPNBSLFUJOHRVFQFSNFJBRVBTFUPEBBTPDJFEBEFEFDPOTV
NP BMHPBRVFTPNFOUFQPEFSFNPTDPOUSBQPSPQJOJ{FTFPMIBSFThNFEJEB
RVFOPTDPOTUJUVrNPTFNTVKFJUPTQSwQSJPTEFOPTTBIJTUwSJBEFMFJUVSB FRVF
UFOIBNPTBSHVNFOUPTEFBVUPSJEBEF 
)gOPTBSHVNFOUPTEFBVUPSJEBEFVNBCPBEPTFEFVNEJTDVSTPTFEVUPS 
RVFOPTDPOWFODFQFMBBCPSEBHFN QFMBPSHBOJ[BmkPEBTJEnJBT QFMBCFMF[B
BQSFTFOUBEB QFMBTTJHOJ¯DBm{FTFYUSBrEBTEPNBUFSJBMMJEP QFMBSFMBmkPEPT
TBCFSFTFOUSFTJ0BSHVNFOUPEFBVUPSJEBEFBMHVNBTWF[FTOPTGB[MFSNB
UFSJBJTRVFOkPFTUBWBNFNOPTTPQMBOFKBNFOUPEFMFJUVSB0RVFOPTMFWB
BQFOTBSRVkPQPUFODJBMNFOUFFTUBNPTBCFSUPThMFJUVSBFRVkPQMFOPTEF
WB[JPTFTUBNPT hFTQFSBEFQSFFODIpMPTDPNOPWBTFOPWBTTJHOJ¯DBm{FTc
EFTTFTWB[JPTPVEFTTBDVSJPTJEBEFWJSUVBMRVFTFBQSPWFJUBNBTBVUPSJEBEFT
&MBTBQFOBTEFSSBNBNTVBTFEVmkPFOPTGB[FNMFSFQFOTBSRVFTFNQSF
TPNPTMFJUPSFTgWJEPT

Mediação pelo afeto
4FGBMBNPTFNNFEJBmkPQFMPBSHVNFOUP FOUFOEFNPTRVFnQPTTrWFMFOF
DFTTgSJP GBMBS EB NFEJBmkP QFMP BGFUP /FTTF DBTP  P BSHVNFOUP OkP WFN
QFMPBSHVNFOUPEPTBCFS EBMwHJDB EBTFEVmkP NBTQFMBSFMBmkPEFBGFUP 
EFQSPYJNJEBEF EFDPO¯BOmB EFQSFTFOmBDPOTUBOUF EFBDPNQBOIBNFOUP
&NDBTB BNkFFPQBJOBFTDPMB PQSPGFTTPSFBQSPGFTTPSBOPTFTQBmPTEF
MFJUVSB PPSJFOUBEPS GBDJMJUBEPS FEVDBEPSNFEJBEPSEFMFJUVSB'B[FNVNB
NFEJBmkPQFMPBGFUP BUSBWnTEPFYFNQMP EBPQPSUVOJEBEF EPFTUrNVMP EB
EPBmkPFEBWBMPSJ[BmkP
1SFTFOUFBS QFTTPBT QSwYJNBT  FN NPNFOUPT FTQFDJBJT ¥ PV OkP ¥ DPN
MJWSPT MFSKVOUP DSJBSBIPSBEBMFJUVSBTJMFODJPTBPVPSBM JOEJDBSMFJUVSBT 
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DPOWFSTBSTPCSFBTTVOUPTMJEPTOPTEJGFSFOUFTTVQPSUFTEFUFYUPTFBDPNQB
OIBSEFQFSUPPTUSBCBMIPTFTDPMBSFTTkPBMHVNBTEBTBm{FTQPTTrWFJTEFTUB
BmkPNFEJBEPSB

Mediação feita pelo texto sedutor
2VBTFTFNQSFGBMBNPTFQFOTBNPTOBNFEJBmkPDPNPVNBBUJWJEBEFEFTMP
DBEBQBSBGPSBEPUFYUPFRVFTwEFQPJTEBBQSPYJNBmkPEPMFJUPSFEPUFYUPn
RVFFTUFDVNQSJSgTVBGVOmkPEFEJBMPHBSDPNPMFJUPS)g OPFOUBOUP VNB
NFEJBmkPGFJUBEFNPEPTVUJM EFMJDBEP UpOVF RVBTFTFNBQSFTFOmBEFTV
KFJUPTNFEJBEPSFTcBNFEJBmkPGFJUBQFMPQSwQSJPUFYUP QFMPUFYUPTFEVUPS 
RVFTFEV[FDPORVJTUBPMFJUPSDPNTVBTQSwQSJBTGPSmBT SB[{FT QSPQPTUBT 
USBNBT UFJBT FOSFEPT
0 UFYUP TFEVUPS DPNPVNBOJNBMDBmBEPS ¯DBhFTQSFJUB FTQFSBOEPB
BQSPYJNBmkPEFVNMFJUPS&¯THBP&PMFWBQBSBEFOUSPEFTFVVOJWFSTP FO
SFEBOEPPOBTQBMBWSBT OBTJEnJBT OPTCVSBDPTEBTJHOJ¯DBmkP OBBVTpODJB
FQSFTFOmBEFJEnJBT OVNEJgMPHPTPMJUgSJP NBTGFDVOEPFFNBSBOIBEP4wT 
MFJUPSFUFYUP UFYUPFMFJUPSEJBMPHBNFDPOTUSPFNTFOUJEPT

Concluindo
1BSBDPODMVJSFTUBTJTUFNBUJ[BmkPTPCSFBTJOTUiODJBTFBm{FTNFEJBEPSBTEF
MFJUVSB SFTUBNOPTBMHVNBTPCTFSWBm{FT
"QSJNFJSBEFMBTnRVFB NFEJBmkPEB MFJUVSBnVNBUBSFGBEFUPEBBTP
DJFEBEFCSBTJMFJSBFOkPBQFOBTDJSDVOTDSJUBBPTFEVDBEPSFTFQBJT1BSUFEFTTB
UBSFGBnEJ¯DVMUBEBQPSVNBRVFTUkPEFWBMPS0TWBMPSFTEFVNBTPDJFEBEF 
DPNPTBCFNPT TkPDSJBEPTDVMUVSBMNFOUFQFMPTIPNFOTFPMJWSPFBMFJUV
SB DPOTFRFOUFNFOUF OkPTkP QBSBOwT EFNPEPHFSBM CFOTTJNCwMJ
DPTEFBMUPWBMPS/PJNBHJOgSJPQPQVMBSDPOTUBNJOGPSNBm{FTRVF
PMJWSPnVNCFNTVQnS°VP DPJTBEFJOUFMFDUVBM FOGFJUFEFQSB
UFMFJSB NVJUPDBSP OkPFODIFCBSSJHB FUD JOGPSNBm{FTRVF
EJ¯DVMUBN B GPSNBmkP EF OPWPT MFJUPSFT -JWSPT  SFWJTUBT
F KPSOBJT  FOUSF PVUSPT QPSUBEPSFT EF UFYUP  EFWFN GB[FS
QBSUFEBDVMUVSBEFWBMPSJ[BmkPFDPOTVNPEFUPEPTOwT
/FTTFTFOUJEP BUBSFGBEFSFTTJHOJ¯DBSPTUFYUPTFTDSJUPT
Q|CMJDPTFJNQSFTTPTDPNPJNQPSUBOUFTFNVNBTPDJF
EBEFMFUSBEB RVFUSBmBTFVEFTUJOPOBDPNQSFFOTkP
QPTTrWFM GFJUB OP NVOEP MJEP F FTDSJUP  QFSUFODF B
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UPEPTOwT DPUJEJBOBNFOUF1SJNFJSPDPNPMFJUPSFT EF
QPJTDPNPNFEJBEPSFT
"TFHVOEBPCTFSWBmkPnUkPwCWJBRVFBTTVTUB NBT
OFNQPSJTTPEFTOFDFTTgSJBEFTFSPCTFSWBEBnJNQPTTr
WFMGBMBSEB NFEJBmkPEB MFJUVSBTFNDPOTJEFSBSBFYJT
UpODJBEFBDFSWPT-JWSPT KPSOBJT SFWJTUBTFEFNBJTUFY
UPTJNQSFTTPTTwUpNTFOUJEPEFFYJTUpODJBRVBOEPTkP
MJEPT QFMBT QFTTPBT /kP MJEPT  TkP NFSBNFOUF PCKFUPT
NBUFSJBJTEFTQSPWJEPTEFTJHOJ¯DBEPT1BSBRVFQPTTBN
TFSMJEPT QSFDJTBNFYJTUJS PDVQBSFTQBmP UFSQSFTFOmBOB
WJEBEPTMFJUPSFT&NVNBNFUgGPSBEFNBTJBEBNFOUFVTB
EBFDPOIFDJEB NBTTFNQSFCFNWJOEB PEJgMPHPEPOBEBEPSn
DPNBgHVBFPEJgMPHPEPMFJUPSnDPNPUFYUP¸HVBFUFYUPQSFDJTBNFYJTUJS
QSwYJNPTEFTFVTJOUFSMPDVUPSFT/kPTFBQSFOEFSgBMFS HPTUBSEF OFDFT
TJUBS EF  DPOTVNJS  IBCJUVBSTF B  TF OPTTP DPUJEJBOP OkP GPS GSFRFOUBEP
QPSPCKFUPTQPSUBEPSFTEFUFYUPT"UBSFGBEFWJBCJMJ[BS EFPQPSUVOJ[BS EF
QSPQPSDJPOBSMFJUVSBTFEFDPMPDBSUFYUPThEJTQPTJmkPEPTMFJUPSFTnUBNCnN
OPTTB1SJNFJSPDPNPMFJUPSFT EFQPJTDPNPNFEJBEPSFT
"UFSDFJSBPCTFSWBmkPnTPCSFBOBUVSF[BEJBMnUJDBEBNFEJBmkP"NFEJB
mkPTFSgTFNQSFVNBPQFSBmkPEFEJBMPHJDJEBEF EFUSBOTJUJWJEBEFEFMFJUP
SFT EFTJHOJ¯DBm{FT EFUFYUPT&OWPMWFSgTVKFJUPTDPNTFVTQBUSJNyOJPTEF
TJHOJ¯DBm{FT OVNBSFMBmkPEFJOUFSBmkPWFSCBMFNRVFPTEFTMPDBNFOUPTEF
OPWBTBQSFOEJ[BHFOTTFSkP OBNBJPSJBEBTWF[FT RVBMJUBUJWBNFOUFTVQFSJP
SFT.FEJBmkPQSFTTVQ{FUSiOTJUPEFTJHOJ¯DBm{FTFOUSFVNFPVUSP BUSBWnT
EPTUFYUPT TFVDPOUFYUP TVBIJTUwSJB.FEJBmkPn FO¯N PFYFSDrDJPDPUJEJB
OPEFFTUBSWJWPFWJWFS&ODFSSBOEPFTUBTPCTFSWBm{FT¯OBJT nJOUFSFTTBOUF
SFBMmBSRVFFTUBTJOTUiODJBTFBm{FTNFEJBEPSBT RVFBRVJFYQVTFNPT OkP
TkPDBUFHPSJBTFTUBORVFT4kPNFEJBmkPRVFTFSFMBDJPOBN RVFTF
DPNQMFUBN RVFDPOWFSTBNFOUSFTJ
"PGBMBSNPTEFQPMrUJDBTQ|CMJDBTDPNPVNBJOTUiODJBEFNF
EJBmkP  FWJEFOUFNFOUF FTUg QPTUP RVF BT QPMrUJDBT
Q|CMJDBT QSFTTVQ{FN FTQBmPT  BDFSWPT  NFEJBEP
SFTMFJUPSFT"PGBMBSNPTEBNFEJBmkPFTDPMBS FTUg
DMBSPRVFFTUFUJQPEFNFEJBmkPEFWFFTUBSBDPQMB
EPBVNBQPMrUJDBQ|CMJDBEFMFJUVSBQBSBBTFTDP
MBTRVFSFTTBMUB FOUSFPVUSBTNFEJEBT BRVBMJEBEF
EB GPSNBmkP EPT FEVDBEPSFT DPNP NFEJBEPSFT  B
FYJTUpODJBEFFTQBmPNFEJBEPS PBDFSWPFPNFEJB
EPSMFJUPS
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.FEJBmkP FTQBmPFBDFSWPTFSkPDPODFJUPTWB[JPTEFTJHOJ¯DBEPTFPNF
EJBEPSOkPFTUJWFSQSFTFOUF6NTVKFJUPDPOTDJFOUFEPTFVQBQFMOBTPDJFEB
EFFOPUSBCBMIP RVFUPNBQBSBTJBUBSFGBHPTUPTB OFDFTTgSJB JOUFSFTTBOUF
F DJEBEk EF DPMPDBS PT UFYUPT OBT NkPT  OP DPSBmkP F OP QFOTBNFOUP EPT
CSBTJMFJSPTOkPMFJUPSFT
%JTDVUJSVNQFS¯MQBSBPNFEJBEPSnBTTVOUPQBSBPVUSBTDPOWFSTBT DFS
UBNFOUF Kg JOJDJBEBT "HPSB  TFN BCVTBS EB QBDJpODJB EP MFJUPS  n IPSB EF
QFOTBSNPTTPCSFPRVFBRVJWBJFTDSJUP 

$% 02)-%)2! -!/
(ESCOLHIDO COM A PRECISÃO
DE UMA LUPA DE CAÇADORES
DE BORBOLETAS LITERÁRIAS)
Mediação – um conceito para se
pensar a leitura

E

ntre as suas muitas histórias bem-humoradas, o célebre Barão (que por sinal
não tinha um único pingo de sangue azul) de
Itararé (Apparício Torelly – 1895/1971) possui uma de que gosto muito, pelas ambigüidades que carrega. Resolvi contá-la a alunos
de uma classe de ensino médio em escola
pública em São Paulo. Vejamos o “causo” e o
que dele decorreu.
O Barão de Itararé escreveu, em uma de
suas crônicas, que certo dia tomou um ônibus na linha Copacabana e, na sua frente,
entrou um senhor muito grande, destes que

não conseguem passar pela roleta. Ao sentarse, o referido peso-pesado quebrou o banco
do coletivo. Diante do fato inusitado, o irônico
Barão comentou com o cobrador:
— É o primeiro banco que vejo quebrar por
excesso de fundos.
Notei que o professor da classe e poucos
alunos riram bastante, outros estamparam a
famosa cara amarela, e o resto, a maioria, digase de passagem, não ligou coisa com coisa.
Após alguma conversa foi possível saber
que a expressão “excesso de fundos”, que
vinculava o sistema bancário nacional às
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exageradas dimensões da região glútea do
infausto personagem, não fora entendida. Até
porque, como alguns alunos disseram, nem
eles nem seus pais tinham conta em banco.
Fica a seguinte pergunta: qual o motivo,
no caso da tirada humorística do Barão de
Itararé, de muitos discentes não haverem alcançado a condição de leitores? A resposta
tem, evidentemente, varias faces; consideremos aquela referente ao conceito de mediação, bastante utilizado em nossos dias para
analisar o problema da leitura.

Voltando à ironia do Barão de Itararé. A turma do ensino médio foi acometida de riso ou
silêncio pelo fato de haver acionado determinadas instâncias mediativas que permitiram
apreender (ou não) o jogo de ambigüidades e
sutilezas proposto pela tirada de espírito do
nosso cronista. Por exemplo, alguns sabiam
que a palavra banco possuía dois sentidos,
outros relacionaram o termo fundos a dinheiro e região glútea: é pertinente aﬁrmar, em
ambos os casos, que um grupo de jovens utilizou mediações cognitivas ligadas ao conhe-

“ADMITIR A EXISTÊNCIA DE
VARIÁVEIS NAS QUAIS SE
INCLUEM EXPERIÊNCIAS
PESSOAIS, INFLUÊNCIAS
CULTURAIS, FORMAÇÃO
EDUCACIONAL, ETC., QUE
SE COLOCAM NA RELAÇÃO
ENTRE ESCRITOS, FALAS,
APRESENTAÇÕES, E QUEM
OS LÊ, OUVE OU VÊ”
No que interessa no momento, envolvendo
operações sobre mensagens passadas de
pessoa a pessoa ou pelos veículos de comunicação, reconhecer a existência de fatores
mediativos regulando níveis de compreensão dos textos signiﬁca admitir a existência
de variáveis nas quais se incluem experiências pessoais, inﬂuências culturais, formação educacional, etc., que se colocam na relação entre escritos, falas, apresentações, e
quem os lê, ouve ou vê.
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cimento dos signiﬁcados de certas palavras
em língua portuguesa.
Em termos práticos serão elencados quatro grandes fatores mediativos, com o que
se busca tornar o conceito mais operacional
para aqueles preocupados em melhor se posicionar diante das questões de leitura: individuais, situacionais, institucionais, tecnológicos. Vamos considerá-los detalhadamente.
Individuais – São as variáveis etárias, de
gênero, de elementos cognitivos, formação

cultural, escolaridade, etc., enﬁm, aqueles
vetores que singularizam as pessoas envolvidas no ato da leitura. Como vimos, na classe do ensino médio havia um professor (com
faixa etária, experiência de vida, formação
cultural) diferente dos alunos (e entre eles,
provavelmente, níveis distintos de maturidade, conhecimentos, etc.)
Situacionais – Os cenários sociais, contextos políticos, componentes históricos que
criam as grandes referências de situação
(ou as mediações situacionais) facilitam ou
diﬁcultam a compreensão dos textos. Por
exemplo, se a nossa historinha fosse contada em uma época (quadro situacional) de
crise no setor bancário, com falências, como
aconteceu no Brasil, no início da década de
90 do século passado, é possível que por um
outro fator mediativo (a televisão ou o rádio,
através dos quais circulam as notícias) os
jovens tivessem tido acesso e se “ligado” em
uma expressão como quebra de bancos. Ou
seja, o contexto econômico de falência dos
bancos – e suas repercussões na imprensa
– forneceria mediações que permitiriam aos
nossos diligentes estudantes entender um
pouco melhor o humor do Barão de Itararé.
Institucionais – Instituições como a escola,
o Legislativo, o Executivo e a família criam referências mediativas que costumam acompanhar os atos de leitura. Por exemplo, as
palavras eleição, voto, candidato, todas com
vínculos institucionais, pois divulgadas largamente nas campanhas eleitorais através
de partidos, do Legislativo, do Judiciário, do
Executivo, entram no repertório das pessoas, podendo, a partir daí, facilitar debates,
discussões, trocas de idéias.
Tecnológicos – A televisão, o rádio, o jornal,
a internet se constituem, hoje, em alguns
dos poderosos mediadores que funcionam
na circulação social das mensagens. O

acesso maior ou menor a tais mediadores,
entender o que eles dizem (para o que é necessário acionar uma ou várias das mediações acima indicadas), amplia ou diminui o
repertório de leitura.
Como se percebe, quando pensamos na
formação de um leitor ativo, capaz de alcançar o máximo de sentidos expressos nas
mensagens, ao qual não falte o viés analítico, crítico, é imperioso considerar uma série
de elementos mediativos que entram ou devem entrar como espécies de “reguladores”
dos diferentes níveis de compreensibilidade.
Considerado o problema da leitura por este
ângulo, ﬁca mais fácil entender como ocorrem as possíveis interações entre o que se
fala e o que se ouve, o que se escreve e o que
se lê, o que se gera em imagem e o que se vê.
Tais interações serão maiores ou menores,
dependendo, no fundamental, da capacidade
ou possibilidade de os leitores mobilizarem
os diferentes fatores mediativos.
Deixar de lado o conceito de mediação
pode implicar perder, por exemplo, os sentidos produzidos pela piada do Barão de Itararé, o que é, sem dúvida, uma pena.

Adilson Citelli, professor doutor – ECA, USP
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3. BOI, BOI, BOI/BOI DA CARA PRETA PEGA
ESSA MENINA/QUE TEM MEDO DE CARETA...

N

ão seria possível falar de leitura sem falar
em sonhos e sonhadores. Ao dar asas ao
sonho e alçar vôos, é preciso ter espaço para
viajar pelos caminhos que nos fazem lembrar
do cheiro de bolinho de chuva, do cheiro de
travesseiro, do cheiro de leite quente e do
aconchego do soninho.
Todo o encantamento do mundo da leitura
manifesta analogias por uma viagem encantada
desde os primeiros anos de vida, com as cantigas e histórias para ninar acompanhadas com
aquela linda frase: Conte outra vez!
A viagem prossegue e embarcamos no fazde-conta, onde nos encontramos com a imaginação, com a imitação e com a criação. Fomos
majorando caminhos, estação a estação. Mudamos os trajetos, trocamos as malas, mas os
sonhos sempre estavam ali presentes, cena a
cena, passo a passo, quilômetro a quilômetro...
O nosso mundo foi se ampliando e aprofundando por conhecimentos para além do nosso
próprio corpo; alargamos espaços, substituí-
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mos objetos, criamos acontecimentos. O trem,
o barco, o carro, a charrete, a bicicleta e até
mesmo um avião nos transportaram por inúmeros lugares, por inúmeros sonhos, e muitos
deles desconhecidos.
A partir daí, podemos traçar um paralelo
com a leitura, como sendo o maior e mais signiﬁcativo meio de transporte para a construção
da cidadania e de pessoas eticamente competentes no que tange ao mundo da leitura e à leitura de mundo.
Nesta busca do propósito em educar para a
cidadania por espaços e caminhos onde os sujeitos têm possibilidades de expor pensamentos, trocar informações, idéias e experiências
que transcendem coisas comuns e exercitar valores que possam sempre fazer as melhores escolhas diante dos maiores desaﬁos dos trilhos
de suas vidas, encontramos o Instituto C&A,
que com os ideais apresentados na proposta do
programa Prazer em Ler veio contribuir para que
possamos prosseguir a viagem. Agora uma via-

gem aos conﬁns da imaginação, por caminhos
iluminados que vão com a gente, trazendo contribuições preciosas para alçarmos vôos rumo
à formação de um país de leitores contagiados
pelo encantamento da leitura.
O Cesprom (Centro Scalabriniano de Promoção do Migrante), de Jundiaí (SP), tem em um de
seus itinerários de ações sociais o projeto Bauteca. Este projeto acontece em um prédio cedido
pelos vicentinos, onde a Prefeitura de Jundiaí,
por meio da Fundação Municipal de Ação Social
(Fumas), em seu projeto de suplementação
alimentar, oferece sopa a crianças e adolescentes e, em casos especiais, a gestantes, idosos
ou quaisquer pessoas que estejam em situação
de risco ou desnutridas. O Cesprom, preocupado
em oferecer algo mais que alimento para essa
população, trouxe a possibilidade de nutrir aquelas pessoas com diversas atividades culturais.

Tínhamos aí um desaﬁo, aproximá-los do
mundo da leitura. A princípio procuramos atingir as meninas da comunidade que freqüentam
as aulas de pintura e crochê. Neste espaço,
duas vezes por semana, começaram também
a ouvir histórias.
A partir daí, brotaram panos, tapetes, almofadas, poesias, contos, piadas, fadas... Em um
belo dia, trouxemos uma contadora de histórias, que com graça e entusiasmo simplesmente contou uma história após o almoço. Aquela
comunidade teve a primeira experiência de receber, além da comida para o estômago, a comida para o conhecimento, que pode sustentar
sonhos e oferece passagens para empreender
inúmeras outras viagens.
Outra coisa fabulosa que aconteceu nesse
mesmo dia foi a chegada dos livros para a biblioteca e num verdadeiro clima de Natal, abri-
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“A viagem prossegue
e embarcamos no
faz-de-conta, onde
nos encontramos
com a imaginacão,
com a imitacão e com
a criacão. Fomos
majorando caminhos,
estacão a estacão.
Mudamos os trajetos,
trocamos as malas,
mas os sonhos sempre
estavam ali presentes,
cena a cena, passo a
passo, quilômetro a
quilômetro...”

mos os pacotes como se fossem presentes que
o Papai Noel nos deixara. Então, a emoção foi a
mesma. Um dos garotos ali presentes rondou e
rondou aquele monte de livros, começou a pegar um, depois outro, depois outro, carregava-os
como se fosse levá-los para casa. Infelizmente
sucumbiu sua vontade, mas não a de ouvir uma
história. Foi convidado a se aproximar e a sentar-se próximo da educadora, que começou a
contar a história de um dos livros que estavam
em seu colo. Com os olhos arregalados perguntou: “Moça, vô podê levá esse livro pra minha
casa?” A vontade era realmente deixá-lo levar
o livro, ou melhor, levar aquela passagem para
uma fantástica viagem. Portanto, havia muitas
outras crianças e não poderíamos distribuir a
todos. E ali sentimos que conseguíramos deixar
a fome aguçada por voltar e receber novamente
em outro dia um alimento diferente do que estavam acostumados a receber.
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Hoje o grupo de meninas que participam
das atividades no projeto Bauteca está cada dia
maior; timidamente elas já contam histórias às
pessoas que ali tomam a sopa.
Compartilhamos da idéia do educador Paulo
Freire: que o segredo está naquilo que fará ferver o caldo: o fogo da história. Enﬁm, sabemos
que a cabeça não pensa aquilo que o coração
não pede. Percorrendo essa idéia, começamos a
buscar estratégias variadas para conseguirmos
uma mediação de leitura que ferva o interesse
dos participantes do projeto.
Ultrapassamos os muros de nossas imaginações e fomos buscar nos princípios pedagógicos jogos que possibilitam dinâmicas
prazerosas, que trazem desaﬁos, que clamam
por coragem, por pensamentos e por desejos
e não pelo mero divertimento, mas como mais
um meio de transporte que favorece a busca
pelo herói adormecido em cada criança que por
ali passar, que luta para alcançar a princesa na
torre do castelo.
Pretendemos mexer mais, dar novas ferramentas, “chacoalhar as cabeças”, sair da rotina
e proporcionar experiências diferenciadas para
crianças e adolescentes. Mas, por que não aos
educadores envolvidos no projeto e até os voluntários parceiros do Instituto C&A?
O programa Prazer em Ler para o Cesprom
pode ser a chave do tamanho da Emília, que
tem o poder de provocar transformações, ou
mesmo a chave da Alice no País das Maravilhas, que era tão pequena para uma fechadura
tão grande...
Por isso, nossos sonhos continuarão lá,
dentro de nossos corações e diante dos nossos
olhares para um cenário de encantos e magia.
Andréa Patapoff Dal Coleto, consultora do
Projeto Bauteca Cesprom — Jundiaí – SP

4. COISAS DO COTIDIANO...
MEDIAÇÃO DA LEITURA: UMA TÉCNICA DE ENCANTAMENTO

Q

uando, em outubro de 2005, ﬁcamos sabendo qual seria o próximo tema de trabalho do Instituto C&A, nós do ECAE – Espaço
Cidadão de Arte e Educação ﬁcamos entusiasmadíssimos. Estávamos agora com a faca e o
queijo na mão, iríamos aprofundar nosso perﬁl
de trabalho: a leitura.
Começamos a pensar novas estratégias
para o trabalho com as crianças no ano seguinte e a fazer pesquisa para o período de planejamento com a equipe, que realizamos em fevereiro. Quando fevereiro chegou, reunimos toda
a equipe para estudar, ler e planejar atividades
enfocando a leitura. E foi um período muito
gostoso! Descobrimos quantos tesouros habitam nossa biblioteca (temos um acervo com
quase 6 mil títulos).

Apresentamos uma estratégia que deu
muito certo: o autor do dia. A cada dia, nós
enfocávamos um autor, falávamos sobre sua
vida e sua obra e deixávamos em exposição os
livros que conseguíamos emprestado ou que
já tínhamos no nosso acervo. Assim, falamos
de contos, lendas, histórias infantis, poesias,
muitos tipos de literatura, incluindo a literatura
técnica, voltada para o aperfeiçoamento do proﬁssional da educação.
Num desses dias, falamos de Rubem Alves.
Convidamos um amigo nosso, pedagogo, também admirador das palavras de Rubem, e procuramos fazer a técnica do encantamento na
equipe. Apresentamos um pouco sobre a vida
do autor, comentamos sobre os inúmeros livros
que ele havia escrito e lemos alguns trechos de
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textos selecionados. Quando concluímos, colocamos o acervo em exposição disponibilizandoo para empréstimo. Que visão maravilhosa! Que
coisa fantástica! Nossas monitoras correram,
literalmente, para o expositor e cada uma pegou
um livro pra ler. Estavam encantadas! Pelas palavras do Rubem Alves, pelo nosso entusiasmo
em apresentá-lo, pelo que poderiam encontrar
naquelas páginas mágicas, porque usamos
muito essa expressão “livrinho mágico”, para
nos referirmos aos livros que nos haviam ensinado e emocionado.
O mês de planejamento transcorreu assim,
nossa equipe muito à vontade com a biblioteca,
com muitos autores e títulos especíﬁcos.
Posteriormente, adotamos um caderno como
Diário de Leitura, para que cada um pudesse registrar as suas impressões sobre os livros lidos.
E podemos dizer, sem receio de falsa propaganda, que a maioria das pessoas da nossa equipe
lê apaixonadamente. E isso é uma grande vitória
para o ECAE. Porque, quando começamos as atividades, trabalhávamos com incentivo à leitura,
com uma equipe que ainda não tinha sido encantada, que dizia não gostar de ler. Na verdade,
ainda não tinham descoberto o prazer da leitura.
E é fantástico ouvir pelos corredores da instituição conversas sobre os livros lidos ou encontrar
alguém indicando um livro a outra pessoa, ou alguém dizer que já leu umas dez vezes o mesmo
livro, ou ainda um adolescente dizer que agora
se tornou um devorador de livro, ou uma monitora dizer que quando chega em casa não sabe se
faz comida ou se lê um livro (mas falando isso
com a expressão de encantamento, de descoberta de algo prazeroso).
Mas por que estamos aqui exaltando tanto
nossa equipe de trabalho? Porque estamos
muito felizes em contar com essas pessoas,
que são apaixonadas pelo que fazem. Temos um
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“Senti que a literatura
precisa ser uma
viagem sem relatório
determinado, mas
uma viagem de prazer.
E tratei de ler o
livro. Do jeito que
sei ler literatura,
embarcando na história,
me emocionando
com o sofrimento
e as alegrias dos
personagens, torcendo
por um final feliz,
sarando as minhas
próprias mazelas.”

grupo muito harmonioso, podemos dizer que
estamos empenhados na descoberta de mediadores de leitura. E a nossa política de mediação
é através do encantamento.
Sempre que adquirimos novos livros, montamos exposição para divulgá-los, como aconteceu no período de recesso do mês de julho. Se
nossa equipe se sente motivada e apaixonada
pela leitura, essa motivação e paixão irão se
espalhar às crianças, nas oﬁcinas. E é possível
identiﬁcar bem essa mudança: na qualidade do
trabalho, na autonomia do grupo, na partilha do
sonho de uma comunidade de leitores.
Já realizamos Café com Letras e Almoço
Literário e gincanas com as crianças, envolvendo os livros e histórias lidas nas oﬁcinas. Mas
nossos projetos e sonhos só crescem. Agora
lançamos nossa rede para pescar jovens. Com
o projeto Leitura em Rede, estamos procurando
encantar os jovens da comunidade e queremos
instalar Estações de Leitura em outros pontos

do bairro. Sonhos... delírios... possibilidades...
Essa palavra é linda! Possibilidade! E foi olhando os adolescentes do projeto como possibilidade que descobrimos um excelente grupo de
atuação e contação de histórias.
Uma das atividades propostas para este ano
que deu certo foi o projeto Eu conto, tu contas,
ele conta..., em que um grupo de adolescentes
(monitores do programa de leitura pelo computador) escolhe um livro infantil ou uma história ou conto, reelabora o texto, adapta-o para o
teatro e apresenta de forma cômica, fazendo
com que as crianças se divirtam e ainda conheçam histórias, autores e livros. Essa atividade
nós estendemos às escolas do bairro. Mais
uma vez podemos dizer como é bonito e emocionante ver uma equipe tão envolvida! O programa Prazer em Ler reaﬁrmou nosso perﬁl de
atuação. Compartilhamos deste prazer em ler e
exercitamos o prazer em fazer!

DIÁRIO DE LEITURAS
E RELEITURAS... UMA
EXPERIÊNCIA PARTICULAR...
Este livro me chegou juntamente com outros,
que me foram doados para encaminhar ao acervo do ECAE. Desfazendo a caixa de livros para
veriﬁcar de que tipo de literatura se tratava, me
deparei com ele e logo me lembrei de um dos
adolescentes da instituição que me falou, certa
vez, que estava lendo todas as obras do José de
Alencar, e que chegava a dez as vezes que havia
lido “Cinco Minutos”.*
Fiquei intrigada com aquele interesse em
retornar à mesma obra, e me senti limitada
por ainda não ter lido esse romance que ele
demonstrava ter gostado tanto. E naquele dia,
ﬁnalmente, furtando um tempo de trabalho,
resolvi ler.

Sorri ao pegar o livro, lembrei-me do Rubem
Alves. É uma edição de Livro do Professor, vem
com questões de roteiro de leitura respondidas
e começa com um texto de um professor da USP,
falando sobre os símbolos a serem desvendados no romance. Quer dizer, logo de cara já diz ao
leitor de que forma ele deve interpretar o texto.
Li inicialmente este texto “decifrador”, depois as questões de interpretação do texto,
complexas demais. Lembrei-me das palavras
do Rubem Alves e pensei que, se o autor, que
escrevera o texto como folhetim, em um jornal
diário do século XIX, tivesse sonhado que pegariam seu texto para fazer tantos questionamentos, talvez não o tivesse escrito.
Senti que a literatura precisa ser uma viagem sem relatório determinado, mas uma viagem de prazer. E tratei de ler o livro. Do jeito que
sei ler literatura, embarcando na história, me
emocionando com o sofrimento e as alegrias
dos personagens, torcendo por um ﬁnal feliz,
sarando as minhas próprias mazelas.
Reﬂeti muito sobre as palavras desse que
cito pela terceira vez (Rubem Alves): A literatura não serve pra nada! E faz um bem enorme
à alma. E sua utilidade está justamente nesta
falta de utilidade, no prazer que ela nos causa,
na imensa satisfação em um tempo fortuito,
quase uma delinqüência, numa tarde em que
se deveria estar corrigindo trabalhos acadêmicos, se foge ao prazer de algo inútil. Adorei
o romance! Mesmo sabendo que é tudo mentira. Unicamente pelo bem que me causou ao
espírito. Depois da leitura, escrevi este texto e
voltei ao trabalho...
*ALENCAR, José de. “Cinco Minutos”. São Paulo: FTD, 1999.

Maria Evany Nascimento,
coordenadora/mediadora do projeto Espaço Cidadão
de Arte e Educação — ECAE Centro Social e Educacional
Lago do Aleixo Manaus (AM)
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Gil, querido
Estou nostálgica hoje. Mas não no mau
sentido; no bom, eu acho...rs....
&RPFHUWH]DHXMiWHFRQWHLGHXPD
pessoa que me foi determinante. Mas vou
falar de novo, tá? (amigo tem ouvidos
especiais, né? rs...) Você vai entender por
quê...
Todas as férias da minha infância
eu passei em Bauru, na casa dos meus
DYyV&DVDJUDQGHFRPTXLQWDO]mR
No calor quase mato-grossense, as
mangas tombavam das mangueiras, nos
lambuzando de delícia. Depois do almoço,
a gente se arrumava e minha avó nos
levava (eu e Ebinha) à casa das primas.
8PDGHODV0DULDGR&DUPRMiHUD
professora de Português. Ela era uma
pessoa especial – conversava muito com
a gente, contando coisas e, especial
e delicadamente, nos fazia viajar nas
histórias de viagem (ela viajava muito,
por todo o mundo) e nas de Monteiro
Lobato. Ela contava com tanta graciosidade,
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que dava água na boca de vontade de
ler. Pois foi assim que comecei a me
inspirar. Em um Natal, ganhei o “Viagem
DR&pX´'HYRUHL1RRXWUR³5HLQDo}HVGH
Narizinho”. E depois, “Memórias da Emília”,
“Gramática da Emília”, e outros e outros
mais. Quanto mais eu lia, mais queria ler.
E não é que acabo de receber dois
livros que ela publicou?
Nossa, que beleza! Há tempos não tinha
contato com ela e chegam os livros.
Que emoção!
Ela, minha musa-mestra inspiradora,
tornando-se escritora. Outras muitas
crianças vão se apaixonar por ler, tenho
certeza.
Ah! Vai ter um lançamento desses livros
em uma escola daqui. Você quer ir comigo?
Beijinho,
Elô
PS – Que bom ter um amigo pras horas
boas também!

Elô
Que susto! Fiquei meio perdidão no
começo... Não entendi muito o “nostálgico
do bom sentido”...
Pensei na perda de alguém especial,
depois em saudade pura e simples de um
amor do passado. Talvez ainda a lembrança
de algo bonito que passou... E é isso tudo
e muito mais, não é? Ou será que eu
compliquei ainda mais? Em vez de amigo
de ouvidos especiais passo a ganhar o
status de um tanto quanto complicador,
certo?
Sabe que eu acabei lendo umas três
YH]HVVHJXLGDVRVHXÀDVKGDLQIkQFLD
de pura delícia... Tão lindo! Senti o calor,
o cheiro inebriante das mangas e vi, sem
FRQKHFHUD'RQD0DULDGR&DUPR9HMD
vc o bom de ler e imaginar... Imaginar e
OHU'HVFREUL&RPXPDSURIHVVRUDWmR
legal e acompanhada de Monteiro Lobato,
vc só poderia ter virado essa educadora
superbacana que é.
E essa surpresa que a tua musa apronta
agora! Foi o melhor da história! Não dá

pra deixar passar em branco.Temos que
ir pra vc matar a saudade e testemunhar
a evolução e o merecimento dessa sua
PHVWUDTXHULGDLQVSLUDGRUD(FRPÀRUHV
HWXGR5RVDVPXLWDVURVDV&RQWHFRPLJR
Ah! Vc não me falou sobre os livros da
0DULDGR&DUPRSUHFLVROHU6REUHRTXH
ela escreve?
Vamos combinar.
Espero suas coordenadas.
Beijos
Gil
PS. Parece que a nossa conversa não
WHP¿PQmRp"6DEHTXHDVVLPTXHHXIXL
terminando este e-mail eu também tive um
lance de revisitar a memória e rever uma
pessoa que facilitou o meu encontro com as
palavras? Me veio a cena: eu menino com
seis anos admirando o meu tio Guerino no
armazém, lendo o jornal e anotando tudo
nas cadernetas de compras dos fregueses.
(OHOHXPLQKDFXULRVLGDGHHQR¿PGDV
contas foi me ensinando a ler.
Depois eu conto melhor essa história.
Vou tentar escrever bonito como vc.
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TERCEIRA PARTE

Sobre ler e escrever
e suas múltiplas
relações
Onde nos deliciaremos em ouvir vozes experientes,
respondendo perguntas, sussurrando memórias,
histórias e desabafos no rodapé de nossos ouvidos
ávidos e pacientes.
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1. Histórias pessoais

A maior das gostosuras
Fanny Abramovich
Educadora e escritora

5FOIPBMFNCSBOmBOrUJEBEFRVFBTQSJNFJSBTIJTUwSJBTRVFFOUSBSBNOPNFV
VOJWFSTPFQFSNBOFDFNBUnIPKFGPSBNBTMJEBTQPSNJOIBNkF6NSJUVBMOP
UVSOP6NBQSFQBSBmkPQBSBPEPSNJS FNCBMBEBQPSCFMF[VSBT6NBDBMBOUP
OVNSFJOPNgHJDP QPWPBEPQPSSFJTFQSJODFTBT CPTRVFTFDBTUFMPT GBEBTF
GPOUFT GPSUBMF[BTFDBWBMPTCSBODPT ESBH{FTFCSVYBT*OFTRVFDrWFJT
$PNFmBOEPBMFS DPOUJOVFJNFKPHBOEPOPTDPOUPTEFGBEBT1SFDJTkPEF
DFSUJ¯DBSNFEFRVFNJOIBNkFOkPMFVFSSBEP OkPQVMPVQBSUFT"EFOUSBO
EPBTCJCMJPUFDBTEBTFTDPMBT FVBDIBWBRVFBMJFTUBWBNUPEPTPTMJWSPTEP
NVOEP7FSUJHFNDPNBJNFOTJEkP%J¯DVMEBEFTQSBFTDPMIFSTwVN
-FS DPN NFVT PMIPT  OP NFV SJUNP  EF OPWP F EF OPWP §$JOEFSFMB¨ F
§#SBODBEF/FWF¨ §$IBQFV[JOIP7FSNFMIP¨F§+PkPF.BSJB¨1BMQJUBm{FTF
UFNPSFT4BCFSRVFP1BUJOIP'FJPVNEJBWJSBDJTOF"MrWJP&EFTDPOIFDJ
EBTIJTUwSJBTFODPOUSBEBTOVNEPTWPMVNFTEP§5FTPVSPEB+VWFOUVEF¨
$POUBOEPEFQSJODFTBTFNEBOmBTSPEPQJBOUFT EFNBMEBEFTUFOFCSPTBTEF
HJHBOUFTDPNCBSCBB[VM EFTPOPQPSDFNBOPT EFCPUBTEFTFUFMnHVBTWPB
EFJSBT EFVNHBSPUJOIPQFRVFOJOP EPUBNBOIPEVNQPMFHBS
5BNCnN BTNBMDSJBm{FTEFMJDJPTBTEPTBMFNkFT+VDBF$IJDP BTUSJTUF[V
SBTWJWJEBTQFMB4FSFJB[JOIBPVQFMP4PMEBEJOIPEF$IVNCP"GBOUgTUJDB
5FSSBEP/VODBPOEFTwNPSBWBNHBSPUPT DIF¯BEPTQFMPWPBEPS1FUFS1BO
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FB'BEB4JOJOIP HBSBOUJOEPBBDPOUFDpODJBEFTFKBEB4VTQJSBOUF*OWFKB
UPUBM0TSPEPQJPTBMVDJOBEPTEB"MJDFOPTFV1BrTEBT.BSBWJMIBT4FHVJS
BTFTUSBOIF[BTEBSBJOIB EBTDBSUBTEPCBSBMIP EBEFTDJEBQFMPQPmP-FJ
UVSBWFSUJHJOPTB
6NBIPSB PFODPOUSPEF¯OJUJWPDPN.POUFJSP-PCBUP1JTBSOP4rUJPEP
1JDBQBV"NBSFMP MBSHBUFBSBPTPM EFWPSBSPTCPMJOIPTEBUJB/BTUgDJB WFS
EPOB#FOUBSFDFCFOEPUPEPTPTIFSwJTEP.VOEPEB'BOUBTJB5VEPWJSBOEP
QPTTrWFM"DPOUFDpODJBTQVMVMBOEP
/BSJ[JOIPDBTBOEPDPNP1FJYF&TDBNBEP VTBOEPPWFTUJEPEFTMVNCSBO
UFRVFBEPOB"SBOIBDPTUVSPVQSBFMB1FESJOIPFODPOUSBOEPP4BDJ WJBKBO
EPQSB-VB"OBUVSF[BFNSFGPSNB UPEPTPTUBNBOIPTEFUPEPTNVEBOEP
QPSDPOUBEVNBOPWBDIBWF P.JOPUBVSPMBCJSJNUBOEP5PEPTNBSDBOUFT
.BJT NBJT&NrMJBFNJMJBOEP%BOBEBEJOIB"QSPOUBOEP NPMFDBOEP EFCP
DIBOEP.BOEBOEPFEFTNBOEBOEPOP7JTDPOEFEF4BCVHPTB5SBOTHSFEJO
EP"WBDBMIBOEP5PUBMNFOUFNBSBWJMIFOUB
#PUFJPQnOP4rUJPFRVJT¯DBSNPSBOEPMgQSBTFNQSF7JB&NrMJBGB
MBOEPTVBQSJNFJSBBTOFJSJOIBFRVJTTFSJHVBM[JOIBBFMB$POUJOVPUFOUBO
EP6NBWF[ FTDSFWJOVNBSUJHP§$PNPFTDSJUPSB TwRVFSJBEBSBPTNFVT
MFJUPSFTEPQSB[FSRVF-PCBUPNFEFV¨5FNQPTEFQPJT DPSSJHJNJOIB
QSFUFOTkP%JNJOVrQSB4BCPSFJPBBMFHSJBRVFFMFDPOUJOVBNFEBOEP 
FNDBEBSFMFJUVSB FNDBEBSFFODPOUSP1BJYkPEFTEFPQSJNFJSPFODPOUSP
(SVEFQFMBWJEBUPEB
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%FQPJT GVJNFSHVMIBOEPOBTBWFOUVSBTEP5PN4BXZFS EP)VDL EJWFSUJ
EBNFOUFDPOUBEBTQFMP.BSL5XBJO FOBBDFJUBmkPEBFTDSBWBUVSBEPTOFHSPT
OB§$BCBOBEP1BJ5IPNBT¨ OPNFTNP.JTTJTTJQQJ"TIJTUPSJFUBTSPNiOUJ
DPEFTWBJSBEBTEF.%FMMZ TPCSFBMUJWPT¯MIPTCBTUBSEPTEBOPCSF[B0TDP
SBKPTPTDBQJUkFTEBBSFJBEP+PSHF"NBEP PTDJODPWPMVNFTEFTHSBDFOUPTEPT
§.JTFSgWFJT¨EP7JDUPS)VHP BTCJPHSB¯BTBQPOUBOEPVNNPEFMPTFHVrWFM
4wFTDPMIFSFOUSFBTTPGSpODJBTEP7BO(PHIPVEB"OOF'SBOL BTPMUVSBEB
*TBEPSB%VODBOPVB¯SNF[BEB)FMMFO,FMMFS DFHB TVSEBFNVEB
.BJTBTNVEBOmBTEFDFOgSJP BCSJOEPBTQPSUBTEBEJTUBOUF$IJOBOPT
UFYUPTEP-JO:VUBOHPVEB1FBSM4#VDL BJNQJFEPTBFTgEJDB*OHMBUFSSB
QFMPTPMIPTEP%JDLFOT B¯CSBFPEFTUFNPSEPTTPMEBEPTTPWJnUJDPTTFBS
SBTUBOEPQFMBTFTUFQFTOFWBEBTEB4JCnSJB BRVFDJEPTQFMBDIBNBEPTPDJB
MJTNP0TNBSFTOBWFHBEPTQFMB.PCZ%JDL BTFTQJOHBSEBTBUJSBOEPQFMBT
°PSFTUBTOBTDBmBEBTEP)FNJOHXBZ 1BSJTBDPMIFOEPOPTTFVTDBGnTPTBSUJT
UBTEPNVOEPOVOTEV[FOUPTMJWSPTFTDSJUPTQPSVOTEV[FOUPTBVUPSFTEJGF
SFOUFT7JBHFOTQPSNVJUPTDBNJOIPT EFTFNCBSRVFTFNEJGFSFOUFTQPSUPT
%FTMVNCSBNFOUPTFNSPUBT
-FS QSBNJN GPJTFNQSFBUVSEJNFOUP'PJFNCFWFDJNFOUP BNPS OBNP
SJDP QBJYkP WPM|QJB6NWrDJPJOEJTQFOTgWFM1BSFJEFGVNBSDPNBBKVEB
EBBDVQVOUVSB.BTQBSBSEFMFSFUFSDSJTFTEFBCTUJOpODJB TFNDIBODFT
/kPIgBHVMIBRVFTFHVSF1PTTPJSMFWBOEP EFJYBOEPQSBMg TFNDPJTBTRVF
HPTUP DVSUP4FNDBGn TFNVNBSFGFJmkP TFNDPOEVmkP3FTPMWJEBTEFPVUSP
KFJUP BEJBEBT.BT TFNMJWSPT BWJEB QSBNJN nJNQFOTgWFM
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Lembranças de leitura e escrita
Heloísa Amaral
Mestre em educação, consultora
para projetos pedagógicos e
pesquisadora do Cenpec.

"TNFNwSJBTEBTNJOIBTQSJNFJSBTBQSPYJNBm{FTEBMFJUVSBFEBFTDSJUBTkP
EBRVFMBT MFNCSBOmBT RVF ¯DBN EFTBSSVNBEBT  GFJUP HBWFUBT FOUSFBCFSUBT
OVNBDyNPEBBOUJHB DPNQFEBmPTEFSPVQBT QBQnJTWFMIPT CPOFDBTTFN
CSBmPTBJOEPQFMBTGSFTUBT5BMWF[BDyNPEBEBTMFNCSBOmBTTFKBNBJTBOUJHB
EPRVFFV VMUSBQBTTFNJOIBFYJTUpODJBDPODSFUB0GBUPnRVFQPTTPWpMB
QFSGFJUBNFOUFEBRVJ DPNPTFGPTTFVNBDFOBEFDJOFNBRVFQPTTPWFSEF
MPOHF NBTTFOUJSEFQFSUP
4F FV FOUSBS OB DFOB F QVYBS EFWBHBSJOIP BRVFMF QBQFM BNBSFMP F VN
QPVDPBNBTTBEPDVKBQPOUBBQBSFDFOBTFHVOEBHBWFUB OkPTFJPRVFWFN
KVOUPDPNBTMFUSBTRVFNFGBTDJOBNEFTEFTFNQSF UBMWF[WFOIBBDBSUJMIB
4PESn UBMWF[BRVFMFMJWSPFODBOUBEPS PEBIJTUwSJBEBQBUJOIB2Vg2Vg
&TTFGPJPQSJNFJSPMJWSPRVFMFNCSPEFUFSDPNQSBEP FSBVNEJBRVFFV
NFSFDJBVNQSFTFOUF OkPTFJTFEFBOJWFSTgSJP BDIPRVFUJOIBVOTRVBUSP
BOPT0GBUPnRVFFVQPEJBFTDPMIFSVNQSFTFOUF FTDPMIJVNMJWSP'VJDPN
NFVQBJ$PSBmkPTBJOEPQFMBCPDB USBOmBTCFNUSBOmBEBTDPN¯UBTOBQPO
UB FOUSBNPTEFNkPTEBEBTOBMJWSBSJB |OJDBEBQFRVFOBDJEBEFEPJOUFSJPS
/BMJWSBSJB BTQJMIBTEFMJWSPTBVNFOUBSBNBB°JmkPRVFFVKgUJOIB0RVF
FTDPMIFS NFV%FVT&TDPMIJPQSJNFJSP PRVFFTUBWBFNDJNBEBQJMIB OFN
RVJTWFSPTPVUSPT.FVQBJ CPBQSBmB DPOWFSTBEPSRVFFSB FODPNQSJEBWB
PQBQPDPNPIPNFNEBMJWSBSJBFFVQVYBWBBQPOUBEPQBMFUwEFMF WBNPT
FNCPSB RVFSPWFSPMJWSPFNDBTB
7FS&SBJTTP&VFTUBWBMPOHFEFTBCFSMFS MFSDPNPFSBFOUFOEJEPOBRVFMF
UFNQP MFSEFDJGSBOEP DPOIFDFOEPBTMFUSBT BNFDiOJDBEFMBT FTUBNBJTFTUB
EgJTTP CBCFCJCPCPCV
&OUkP MFS§EFWFSEBEF¨FVOkPMJB FVWJBBT¯HVSBTFOFNUFOUBWBEFDJGSBS
BRVFMFTTrNCPMPTNJTUFSJPTPTRVFFTUBWBNMg DPJTBQSBHFOUFHSBOEF.JOIB
NkFMJBQSBNJN.FVQBJMJBQSBNJN.JOIBTQSJNBTNBJTWFMIBTMJBNQSB
NJNOBNFTBCSBODBEBDP[JOIB WJSBOEPBTQgHJOBTEFWBHBS&VOkP/FN
UFOUBWB  BDIBWB BRVJMP NVJUP OPCSF F FMFWBEP  OkP FSB DPJTB QSB NFOJOBT
QFRVFOBTFMFWBEBT
/BRVFMFUFNQPOkPUJOIBUFMFWJTkPOP#SBTJM/BNJOIBDBTBUJOIBVN
SgEJPHSBOEF DPNEVBTDBEFJSBTEFCSBmP VNBQSPNFVQBJ PVUSBQSBNJ
OIBNkF FNGSFOUF FVNUBQFUFQFRVFOPOPDIkP0SgEJPFSBVNBCFMF
[B FOUSPOJ[BEPDPNPTBOUPOPBMUBSOVNNwWFMBMUP5PDBWBN|TJDB GB[JB
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DIJBEPT QBTTBWBOPWFMBEB3gEJP/BDJPOBM P§%JSFJUPEF/BTDFS¨.BT QSJO
DJQBMNFOUF PSgEJPQBTTBWBP§3FQwSUFS&TTP¨ MPHPEFQPJTEPKBOUBS FNFV
QBJFTDVUBWBUFOTPFTJMFODJPTPBTOPUrDJBT/JOHVnNQPEJBGBMBSOFTTBIPSB
%FQPJT PTEPJTTFOUBEPTOBTQPMUSPOBTPVWJBNN|TJDBFMJBN DBEBVNDPN
TFVMJWSP FORVBOUPBTDSJBOmBTCSJODBWBNQPSQFSUP%FQPJTEPMJWSPEBQB
UJOIB OVODBNBJTCSJORVFJFORVBOUPFMFTMJBN%FJUBWBOPUBQFUFFUBNCnN
§MJB¨ JNJUBOEPNFVQBJFNJOIBNkF.JOIBUJBWFMIB RVBOEPFTUBWBQPS
QFSUP SFQFUJBVNQSPWnSCJPEBSPmB §$PNFV HBSSyMp NPSSFV¨%FRVBOEP
FN RVBOEP  NJOIB NkF SBMIBWB§5JSB P DBCFMP EP PMIP NFOJOB  WBJ ¯DBS
SVJNEBWJTUB¨
%FNPSFJVNQPVDPQSBMFSEFWFSEBEF NFVJSNkPNBJTOPWPQFSDFCFVBO
UFTEFNJNPOPNFEBTMFUSBTFRVFFMBTGB[JBNBMHVNTFOUJEPRVBOEPTFKVO
UBWBN4wGVJBDIBSRVFQPEJBMFSNFTNPEFQPJTRVFFOUSFJOBFTDPMB"rTJN 
EFTFNCFTUFJBMFSUVEPRVBOUPFSBDPJTBFTDSJUB MJWSP SFWJTUB OPNFEFSVB 
QMBDBEFMPKB SwUVMPEF#PN#SJM BFTQPOKBNgHJDBEP#SBTJM PSwUVMPEBTMBUBT
EF5PEEZOPDBGnEBNBOIk PSwUVMPEP1w3PZBM GFSNFOUPEFGB[FSCPMPRVF
UJOIBVNBGPUPEBMBUJOIBOPSwUVMPEBMBUJOIB DPJTBNVJUPNJTUFSJPTB
&VPMIBWBBRVJMPF¯DBWBJNBHJOBOEPRVFOBGPUPEBMBUJOIBIBWJBVNB
PVUSBGPUPEBMBUJOIB RVFUJOIBVNBPVUSBGPUPEBMBUJOIB BUnPJO¯OJUP F
BRVJMPNFGB[JBEJTUSBrEBOPNFJPEBNVMIFSBEBEBDBTBRVFTFSFVOJBOB
DP[JOIBQSBRVJUVUBS"TMFUSBTFBT¯HVSBTNFJOUFSFTTBWBNNBJTRVFUVEP
%BDP[JOIB MFNCSPNBJTEPDBEFSOPEFSFDFJUBTEBNJOIBNkF MFUSBMJO
EB DBQSJDIBEB UPNCBEBQBSBBEJSFJUB GgDJMEFMFS EPRVFEBTSFDFJUBTPVEP
HPTUPEBTDPNJEBTRVFMgTFQSFQBSBWBN&SBVNBFTDSJUBEJGFSFOUFEBEPTMJ
WSPT EBWBQSBTFOUJSNJOIBNkFOFMB PKFJUPEFMJDBEPEFFTDSFWFSSFWFMBOEP
PKFJUPEFMJDBEPEBQFTTPB NPmBGSgHJMFTFOTrWFMRVFTFBHBSSBWBhWJEBQPS
DBVTBEPT¯MIPTRVFRVFSJBWFSDSFTDFS+gBTMFNCSBOmBTEBNJOIBQSwQSJB
FTDSJUB¯DBNTFNQSFNBJTMJHBEBThTPCSJHBm{FTEBFTDPMB BPTDBEFSOPT hT
GPMIBTEFQBQFMBMNBmPPOEFBHFOUFFTDSFWJBUFYUPT
&NDBTB EJGFSFOUFEBMFJUVSBRVFFSBQVSPQSB[FS BFTDSJUBFSBPCSJHBmkP 
FSBEFWFS/BFTDPMB BMHVNBTWF[FTFTDSFWrBNPTEFTDSJm{FT RVBTFTFNQSF
hWJTUBEFVNBHSBWVSB PVUSBT SFQSPEVm{FTEFGgCVMBTF FNPVUSBTQPVDBT
WF[FT  DPNQPTJm{FT TPCSF UFNBT QPQVMBSFT OB FTDPMB  DPNP BT GnSJBT  QPS
FYFNQMP0RVFFVNBJTHPTUBWBFSBFTDSFWFSPMIBOEPPTDBSUB[FTDPNDFOBT
EFJOGiODJBRVFBQSPGFTTPSBQFOEVSBWB TWF[FTFSBTwEFTDSFWFSNFTNP 
PVUSBTWF[FTUrOIBNPTMJDFOmBQBSBJNBHJOBSVNBIJTUwSJBRVFJBBMnNEB
HSBWVSBFFTDSFWFSNBJTMJWSFNFOUF PRVFFSBVNBWJBHFN
.BTFVHPTUBWBEFMFSFFTDSFWFSOBFTDPMB OkPFSBSVJN0RVFFVOkP
HPTUBWBFSBEBNJOIBMFUSB0TUFYUPTJBNTFBSSBOKBOEPOBNJOIBDBCFmB 
WFMP[NFOUF NBTBNkPOkPBKVEBWB&TDSFWJBGFJP VNBMFUSBJSSFHVMBSRVF
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OkPTBCJBQSBRVFMBEPJB EFTPCFEFDFOEPNJOIBWPOUBEFEFFTDSFWFSCPOJ
UPFBSSVNBEPDPNPNJOIBNkFFTDSFWJB/PFTGPSmP BNkPUSBOTQJSBWB P
DBEFSOPBNBTTBWB VNTPGSJNFOUP&RVBOEPFSBQBSB§FTDSFWFShUJOUB¨OP
DBEFSOPEFDBMJHSB¯B &TDSFWrBNPTDPN§DBOFUBTEFQFOB¨ NFSHVMIBOEPBT
FNUJOUFJSPTEFWJESPRVFNVJUBTWF[FTFOUPSOBWBN EFSSVCBEPTQFMBGBMUB
EFEFTUSF[BEBTNkPTJOGBOUJT6NTPGSJNFOUPTw BVNFOUBEPQFMBJOWFKB
RVFFVUJOIBEBTDPMFHBTIBCJMJEPTBT
&OUkP OFTTFDBNJOIPEFJSFWJSQFMBWJEB UFOIPMJEPNVJUP OkPNPSSJBUn
IPKFOFN¯RVFJDFHBDPNBMFJUVSB PRVFGPJwUJNP QPSRVFOVODBNBJTQBSFJ
EFMFS QVEFMFSNVJUBDPJTBOFTTBTNVJUBTEnDBEBTRVFNFTFQBSBNEBQBUJ
OIB2Vg2Vg5BNCnNFTDSFWPNVJUPF HSBmBTB%FVT OPDPNQVUBEPSRVF
UFNMFUSBTWBSJBEBTFNVJUPNBJTCPOJUBTEPRVFBNJOIB FNCPSBOFOIVNB
EFMBTTFKBNBJTCPOJUBRVFMFUSBEBNJOIBNkF BNBJTMJOEBRVFFVKgWJ
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2. Entrevistas

Perguntas discretas e
comportadas para respostas
nem tanto
$POWJEBNPTUSpTQSP¯TTJPOBJT QFTTPBTBDPTUVNB
EBTBMJEBSDPNBMFJUVSBFBFTDSJUBFNTVBWJEBF
FNTFVUSBCBMIP QBSBSFTQPOEFSFDPNFOUBSTPCSF
BTSFMBm{FTFOUSFMFSFFTDSFWFS
%BTTVBTSFTQPTUBTUJSBNPTDPODMVT{FT FNCPSB
BQSFTTBEBT JOUFSFTTBOUFTRVFNFTDSFWFnTFNQSF
MFJUPSOFNUPEPMFJUPSnFTDSJUPSMFSUFNBWFSDPN
B BNQMJBmkP EP VOJWFSTP MFS BKVEB B EFTFOWPMWFS
BMwHJDBEFFTDSFWFSMFSFFTDSFWFSTkPEFMrDJBTEB
WJEB TFS VN BQBJYPOBEP QFMB MFJUVSB n DPOEJmkP
QBSBGPSNBSMFJUPSFTFNFEJBEPSFTEFMFJUVSBBMFJ
UVSB F B FTDSJUB FTUkP QSFTFOUFT JOUFOTBNFOUF FN
OPTTPDPUJEJBOPEPNJOBSBFTDSJUBTJHOJ¯DBUFSQP
EFS FMFJUVSBnNBUnSJBQSJNBEPFTDSJUPS
$PNQSPWFFEFMJDJFTF
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Luiz Antonio Aguiar
Escritor, mestre em Literatura e presidente
da Associação de Escritores e Ilustradores de
Literatura Infantil e Juvenil

Ler e escrever fazem parte de sua vida?
Como, desde quando, por quê?
-FS GPJ VNB BMUFSOBUJWB EF TBOJEBEF QBSB NJN &TDSFWFS JEFN &V NF ¯[
HFOUFOPNVOEPFTDVUBOEPMFSFNQBSBNJNBTIJTUwSJBTEBT/PJUFT&
WJBKBWBOPNFSDBEPEF#BHEgFOBRVFMFTEFTFSUPTFPgTJT¥NFVTDFOgSJPT
QSFEJMFUPT-FS RVBOEPBQSFOEJBJShTIJTUwSJBTQPSDPOUBQSwQSJB BDSFTDFO
UPVBPNFVNVOEPVNBWJBHFNEBRVBMFVQSFDJTBWB FBJOEBQSFDJTP QBSB
FODBOUBSBWJEB%JUPBTTJN QBSFDFVNUBOUPNFMPESBNgUJDPPVQFMPNFOPT
FYBHFSBEP.BTBDPOUFDFVBTTJNNFTNP&VQSFDJTBWBEPTNVOEPTBCFSUPT
QFMPTHSBOEFTDMgTTJDPTEB-JUFSBUVSB QSJODJQBMNFOUFBRVFMFTRVFWJSBSBN
DMgTTJDPTQBSBKPWFOTMFJUPSFT UJQP(VMMJWFSF3PCJOTPO$SVTPF BTTJNDPNP
QSFDJTFJEF.POUFJSP-PCBUP EF$IBSMFT%JDLFOT EB$POEFTTBEF4nHVS "I 
.FNwSJBTEFVN#VSSP"I BTNFOJOBTFYFNQMBSFT &VQSFDJTBWBMFS&MJB 
IPSBTTFHVJEBT EJBTFEJBTTFHVJEPT*TTP EFTEFDSJBOmB%Br GVJDSFTDFOEP 
UJWFBRVFMBGBTFRVFUPEPNVOEPUFNFNRVFTFDPNFUFNQPFNBT EFQPJT
GVJFNGSFOUF DPNFDFJNJOIBWJEBQSP¯TTJPOBM&VNCFMPEJBQFSDFCJRVF
KBNBJTTFOUJSJBRVFFTUBWBGB[FOEPBMHPJNQPSUBOUFOBNJOIBWJEBTFOkPDP
NFmBTTFBFTDSFWFS$PNFDFJ FOUkP1SJNFJSPVNSPNBODFDPOUVSCBEP EF
QSFTTJWP RVFKBNBJTRVJTQVCMJDBS&GPJRVBOEPVNB¯MIBEPNFV DPNTFV
PMIBS[JOIPTPOIBEPS NFGF[FTDSFWFS§5SJTUkP¨ BTBWFOUVSBTEFVNNFOJOP
EBDJEBEFHSBOEF6NDPOUPJOGBOUJM RVFQVCMJRVFJQFMB&EJUPSB3FDPSE 
BOPTBUSgT%Br EFTDPCSJPRVFHPTUBWBEFGB[FS¥FTDSFWFS TJN FQBSBDSJBO
mBTFKPWFOTMFJUPSFT

Em que praias, a leitura e a escrita caem uma nos braços da
outra e mostram suas intersecções?
4kPDPJTBTEJGFSFOUFT/FNUPEPNVOEPRVFHPTUBEFMFSFTDSFWF.BTOkP
DPOIFmPRVFNFTDSFWB ¯DmkP QSJODJQBMNFOUF RVFOkPTFKBVNMFJUPS-FS
UFNBWFSDPNFTTBBNQMJBmkPEFVOJWFSTPFWJEB RVFFOUSBOVNBQFTTPB
QPSDBNJOIPTEJWFSTPTBFTUBOUFEFMJWSPTFNDBTBPVOBDBTBEFBMHVnNQSw
YJNP BCJCMJPUFDBOBFTDPMB FUD&OUkPUFNUPEPFTTFEFTFOWPMWJNFOUPEF
DPOUF|EPRVFMFWBBHFOUFhQPTTJCJMJEBEFEFTFFYQSFTTBSQBSBPNVOEP-FS
QSPEV[JEnJBT UBOUPQBSBBWJEBRVBOUPQBSBFTDSFWFS/BMFJUVSB BHFOUF
WBJEFTFOWPMWFOEPPVWJEPQBSBBDPNQPTJmkPEBTGSBTFT EPTQBSgHSBGPT 
EBMwHJDBQPSFTDSJUP EPUFYUP7BJEFTFOWPMWFOEPUBNCnNJOUJNJEBEFDPN
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BTQBMBWSBT QFSDFCFOEP QPSFYFNQMP RVFVNBQBMBWSBTP[JOIBTJHOJ¯DB
QPVDP  NBT RVF HBOIB TJHOJ¯DBEP OB NFEJEB FN RVF TF BSUJDVMB DPN P
UFYUP WBJ QFSDFCFOEP RVF VNB QBMBWSB QPEF TFS FYQMPSBEB EF EJWFSTBT
NBOFJSBT DPJTBTBTTJN

Cite dois ou três argumentos para convencer uma pessoa
qualquer sobre a necessidade e importância da leitura e da
escrita nos dias de hoje
$JUPcBQPTTJCJMJEBEFEFRVBMRVFSQFTTPBQBSUJDJQBSEFVNBFYQSFTTkPOP
CSFEFOPTTB)VNBOJEBEF EFOPTTBFTQFDJ¯DJEBEF IVNBOB EPTFOUJNFOUP
RVFOPTUPSOBIVNBOPTFHSBOEJPTPT EFBMHPRVFWFNTFOEPEFTFOWPMWJEP
FDVMUJWBEPOP1MBOFUBIgNBJTEFNJMBOPT¥BFTDSJUB¥ DPNHSBOEFTV
DFTTP BNQMJBOEPBNFNwSJB UPSOBOEPQPTTrWFMhTIJTUwSJBTFTPOIPTQBTTBS
EFVNBHFSBmkPQBSBPVUSBFJOUFSMJHBSFYUSFNPTEPNVOEP BMBTUSBOEPTF
TFNQSF TFNTFQFSEFSFN"MHP VNBDPORVJTUBIVNBOB RVFGPJGVOEBNFO
UBMQBSBBDSJBmkPFPEFTFOWPMWJNFOUPEBDVMUVSBPDJEFOUBM BTTJNDPNPEF
PVUSBTDVMUVSBT RVFnFTTF DBEJOIP EP RVBM QBSUJDJQBNPT"MnN EP NBJT 
OBRVFMFNPNFOUPFNRVFTF FTUg TP[JOIP  FV DPNJHP NFTNP OP NVOEP 
P MJWSP n B NFMIPS DPNQBOIJB  B RVF SFTQFJUB FTTB TPMJEkP DwTNJDB F  QB
SBEPYBMNFOUF  WJBKB DPOPTDP  FYQMPSBOEPB *TTP NBJT WJTMVNCSFT OB BMNB
IVNBOB FNNVOEPTEFTDPOIFDJEPTFJOWFOUBEPT&OBQPTTJCJMJEBEF TVHF
SJEBQFMP&SBVNBWF[ FOUSFPVUSPT EFTFUSBOTGPSNBSBWJEBFPNVOEP F
EFWFSPNVOEPDPNPVNBPCSBIVNBOB SFQMFUBEFWBSJBm{FT EJGFSFOmBT 
DPOUSBTUFT SFBMJEBEFT

Hoje, nesta sociedade hiperinformada, é possível viver sem
ler e escrever?
&N PVUSPT DPOUFYUPT  TJN  NBT OkP OVNB DVMUVSB DPNP B OPTTB  VSCBOB 
HMPCBMJ[BEB  POEF JOGPSNBmkP n QPEFS &N OPTTP DPOUFYUP  TFS QSJWBEP EB
MFJUVSBFEBFTDSJUBnVNBDPOEFOBmkP VNBFYDMVTkPDSVFMcTFDPMPDBSDPNP
WrUJNBQFSGFJUBQBSBRVBMRVFSUJQPEFNBOJQVMBmkP QPJTBQFTTPBRVFNBM
MpFNBMFTDSFWFOFNUFNBVUPOPNJBQBSBJOEBHBSFEFTDPCSJSQPSTVBQSw
QSJB DPOUB  OFN QBSB TF NBOJGFTUBS  QBSB TF FYQSFTTBS  QBSB EJ[FS RVFN n
BPNVOEPFPRVFQSPDVSB PRVFEFTFKBFTPOIB.BT NFTNPRVFGPTTF
QPTTrWFMWJWFSTFNMFSFFTDSFWFS BRVFTUkPnRVFNRVFSWJWFSBTTJN TFOEP
PDJEFOUBM DPOUFNQPSiOFP NBTQSJWBEPEBDBQBDJEBEFEFQBSUJDJQBSEFTTB
BWFOUVSBIVNBOB EFTFSIFSEFJSPEFTTFMFHBEPUFTPVSPRVFSFDFCFNPT EF
QBSUJDJQBS EFTTF SJRVrTTJNP NFSDBEP EF USPDB EF EFTDPCFSUBT  JOEJWJEVBMJ
EBEFTFJOGPSNBm{FT4PNFTFBUVEPJTTPVNB|MUJNBDPJTBMFSFFTDSFWFS
TkPHSBOEFTEFMrDJBTOBWJEBEBHFOUF FOkPTFFOHBOFNDPNBMBEBJOIBEF
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RVFBTOPWJEBEFTUFDOPMwHJDBTEPNVOEPJSkPTVQSJNJSBFYQSFTTkPFTDSJUB
/PTTBDVMUVSBUFNVNBOBUVSF[BFSBJ[UBMRVFNFQBSFDFRVF BDBEBOPWB
UFDOPMPHJBRVFTFJOWFOUB PRVFTFDSJBTkPNBJTFNBJTNBOFJSBTEFEJGVO
EJSFSFVUJMJ[BSBQBMBWSBFTDSJUB

Paulo Gonçalo dos Santos
Professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo,
coordenador do Programa de Salas de Leitura das
Escolas Municipais de São Paulo

Ler e escrever são decisivos em sua vida? Em que
sentido?
4JN nEFDJTJWPMFSFFTDSFWFSFNNJOIBWJEBQPSRVFMFO
EP NF QFSNJUP TPOIBS DPN VN NVOEP NFMIPS  POEF BT
EJGFSFOmBT QSPQJDJFN BQSFOEJ[BEPT F FTUFT QSPQJDJFN B
DPOTUSVmkP EF DBNJOIPT RVF QPTTJCJMJUFN B UPEPT VNB
WJEBQMFOB F FTDSFWFOEP QPTTPTFNQSFSFHJTUSBSFTUFT
TPOIPTRVFWpNDIFJPTEFJNBHJOBmkP EFTFKPT MPVDV
SBT TPGSJNFOUPTFBMFHSJBT

Você também pensa, como muitos, que nós
entendemos o mundo em que vivemos a
partir daquilo que lemos? Por quê?
4JN  QPJT P NFSHVMIP FN UPEB B IJTUwSJB Kg DPOTUSVr
EBQFMPIPNFNTwnQPTTrWFMBUSBWnTEBMFJUVSBF TFN
JTTP nJNQPTTrWFMDPNQSFFOEFSUPEPTPTQSPDFTTPTRVF
MFWBSBN MFWBNFMFWBSkPPIPNFNBCVTDBSTVQFSBSTF
TFNQSF"QPTTJCJMJEBEFEFWJWFODJBSNPTTBCPSFT QFS
GVNFT TFOTBm{FTRVFOkPTkPQSwQSJBTEFOPTTPMVHBS 
TwnQPTTrWFMBUSBWnTEBMFJUVSB"TTJNTFOEP BRVFMFRVF
OVODB EFJYPV TFV MVHBS QPEFSg  TJN  DPOIFDFS UPEPT PT
TBCPSFT TFOUJNFOUPT QSB[FSFTFEFTQSB[FSFTEFPVUSPTMV
HBSFTBUSBWnTEBMFJUVSB

É possível ajudar alguém a melhorar seu
desempenho na leitura e escrita, fora do âmbito
escolar?
4JN nQPTTrWFM1FOTPRVFVNBDPOWFSTBTPCSFRVBMRVFSBTTVOUP 
RVBOEPSFDIFBEBEFDPOIFDJNFOUPTBERVJSJEPTBUSBWnTEFVNBMFJ

Instituto C&A - Prazer em Ler

75

UVSB TFKBVNSPNBODFPVVNBOPUJDJBEFKPSOBM QPEFNPWFSPPVUSPBMFS
0 NFTNP QPEF BDPOUFDFS DPN B FTDSJUB  QPJT  TF FTDSFWP CJMIFUFT  DBSU{FT 
DBSUBT QBSB PT RVF NF UPDBN  FTUBSFJ EF BMHVNB GPSNB UPDBOEPPT QBSB B
QPTTJCJMJEBEFEFUBNCnNSFHJTUSBSTFVQFOTBNFOUP TFVTTPOIPT TVBTFYQFD
UBUJWBTFNSFMBmkPBNJNFBPVUSPTEFTFVDrSDVMPEFBNJHPT QSP¯TTJPOBJT
PVFTDPMBSFT

Ler e escrever podem alterar os horizontes das pessoas?
Mexem com os seus?
1PEFNTJN FQSPGVOEBNFOUF BMFJUVSBPMFWBBRVBMRVFSDBOUPEPNVOEPF
BRVBMRVFSNVOEP QPTTJCJMJUBRVFWPDpFOUSFOPTNBJTEJWFSTPTVOJWFSTPT
JNBHJOBEPTQFMPFTDSJUPSF OVNEFTTFTNFSHVMIPT WPDpTFEFQBSBDPNPTFV
TPOIP DPNPTFVNVOEP DPNBRVJMPRVFEFTFKBWBVNEJBFODPOUSBS BRVFMF
QFOTBNFOUPRVFMIFSFTQPOEFVNBE|WJEBBOUJHB BRVFMFWFSTPRVFUSBEV[
TFVDPSBmkP&O¯N PTNFVTIPSJ[POUFTTkPGSFRFOUFNFOUFNFYJEPTDPNBT
MFJUVSBTRVFGBmPQPSRVFQBSBNJNFTUFnVNFYFSDrDJPEFWJEB

Dos seus muitos anos de prática como formador de leitores e
formador de mediadores de leitura, quais dicas ou conselhos
daria para os formadores de leitores?
"DBEBEJBRVFQBTTBQFOTPRVFPUSBCBMIPDPNMFJUVSBFTUgDPMPDBEPEFOUSP
EFVN§FTUBEPEFQBJYkP¨ PVTFKB RVBOEPPTFSIVNBOPFTUgBQBJYPOBEP
UVEPnQFSNJUJEP OkPFYJTUFTFSIVNBOPBQBJYPOBEPRVFOkPTFUPSOFFO
DBOUBEPSFDPOWJODFOUFBPTPMIPTEPTPVUSPT1PSUBOUP NJOIB|OJDBDFSUF[B
FN SFMBmkP h GPSNBmkP EF MFJUPSFT F EF NFEJBEPSFT EF MFJUVSB n RVF TFKB
OFDFTTgSJPTFSBQBJYPOBEPQFMBMFJUVSB NBTOkPCBTUBVNBQBJYkPRVBMRVFS 
EFWFTFSVNBQBJYkPBWBTTBMBEPSBQBSBBTTJNQPEFSBSSBTUBSUPEPTPTFOWPM
WJEPTQBSBFTUFFTUBEP B¯OBM DPNPKgEJ[JBPHSBOEFQPFUB UPEBTBTDBSUBTEF
BNPSTkPSJErDVMBT NBTSJErDVMPNFTNPnRVFNOVODBBT
FTDSFWFV"TRVFTU{FTEBMFJUVSBQBSBNJNTkPBTTJN 
nSJErDVMPOkPFTUBSBQBJYPOBEPQPSFMBT
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Alfredina Nery
Professora universitária, autora de documentos
sobre currículo, leitura e educação para MEC e FDE,
consultora para programas de leitura e escrita

Em que medida, ler e escrever são fundamentais em sua
vida? São desejos ou necessidades?
.VJUBTWF[FT OkPOPTEBNPTDPOUBEPRVBOUPMFNPTFFTDSFWFNPTOPEJB
BEJB-PHPEFNBOIk ¯DPFOUSFUJEB MFOEPBDPNQPTJmkPEBNBSHBSJOBRVF
VTPPVBUBCFMBDBMwSJDBEPQkPEFGPSNB%FQPJT FTDSFWPVNCJMIFUFQSP
NFV¯MIP QBSBRVFFMFOkPTFFTRVFmBEFBMHVNBTDPJTJUBTRVFUFNRVFGB
[FS1BTTPPTPMIPTOBSFWJTUBTFNBOBM QBSBTFQBSBSPRVFWPVMFS NBJTUBSEF
1FHPPTCPMFUPTEFQBHBNFOUPTFGBmPBTDPOUBTEPRVFWPVQBHBSOPEJB
%FTmPEFFMFWBEPSQBSBBHBSBHFNFMFJPVNOPWPBWJTPEPDPOEPNrOJPRVF
FTUgB¯YBEP1VYBWJEB OPWBTEFTQFTBTnTFNQSFBTTJN/PGBSPM VNSBQB[
DPMPDBVNTBRVJOIPQMgTUJDPOPFTQFMIPEPDBSSP DPNVNBNFOTBHFNPUJ
NJTUB QBSBSFDFCFSTFVHBOIBQkP/BSVB PTDBSUB[FTHJHBOUFTRVFSFNNF
DPOWFODFSBDPNQSBSVNDBSSPOPWP BGSFRFOUBSVNTIPQQJOHUBM BWPUBS
FNGVMBOP FUD"QSPWFJUPVNDPOHFTUJPOBNFOUP QBSBBOPUBSBMHVNBTJEnJBT
EFVNUSBCBMIPRVFFTUPVGB[FOEP/BWPMUBQBSBDBTB TFOUPOPDPNQVUBEPS
QBSBMFSBMHVOTFNBJMTFFTDSFWFSPVUSPTUBOUPT%FMrDJBQPEFSGBMBS DPNUBO
UBHFOUF FNQPVDPUFNQP.BJTUBSEF MFJPBJOEBQPFNBTEPQPFUBQSFGFSJEP 
QBSB BTTJN QPEFSBNQMJBSBWJEB"JOEBEgUFNQPEFMFSBMHVOTUFYUPTTPCSF
FEVDBmkP QBSBVNPVUSPUSBCBMIP&O¯N MFSFFTDSFWFSSFQSFTFOUBNUBOUP
EFTFKPT RVBOUP OFDFTTJEBEFT MFNPT F FTDSFWFNPT  FN TJUVBm{FT F NPEPT
EJWFSTPT0VTFKB BTEJGFSFOUFTFTGFSBTEBTBUJWJEBEFTIVNBOBTDPOTUSPFN 
OBTPDJFEBEF FOVODJBEPTSFMBUJWBNFOUFFTUgWFJT EFOPNJOBEPTHpOFSPTEP
EJTDVSTP&FTUFTHpOFSPTQFSNFJBNBOPTTBWJEBFBJOUFSBmkPDPNPPVUSP
2VBOUP h NFMIPSJB EB DBQBDJEBEF MFJUPSB  OP NVOEP BUVBM UPEPT UpN VN
QBQFMGVOEBNFOUBMQPMrUJDPT NrEJB QBJT QSPGFTTPSFT

Ler e escrever se interseccionam? Em que se aproximam e se
distanciam?
-FSFFTDSFWFSTkPEPJTQSPDFTTPTEJTUJOUPT NBTJOUFSEFQFOEFOUFT"FTDSJUB
OBTDFV JOJDJBMNFOUF EBOFDFTTJEBEFIVNBOBEFSFHJTUSBSFEFTFDPNVOJDBS
1PTUFSJPSNFOUF BGVOmkPEFSFHVMBmkPFEFDPOUSPMFTPDJBMEBDPOEVUBGPJ
FYQBOEJEBQPSNFJPEBTOPm{FTEFMFJT EJSFJUPT EFOPSNBTFEFDPSSFmkPRVF
FTUkPBTTPDJBEBThFTDSJUB/BBOUJHJEBEFFOB*EBEF.nEJB BFTDSJUBFTUFWF
MJHBEBhJEnJBEFNBHJB EFSFMJHJkPFEFQSJWJMnHJPTPDJBM/kPn QPSBDBTP 
FOUkP PQPEFSEBFTDSJUBFEFRVFNBEPNJOB"TTJN BMHVNBTQFSHVOUBTTkP
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OFDFTTgSJBT2VFNUFNBDFTTPhFTDSJUB 0BDFTTPhFTDSJUBQPEFTFSBJOEBVN
EFTB¯PEFNPDSgUJDP $PNPUFNTJEPBQSPEVmkPFEJTUSJCVJmkPEBTSJRVF[BT
DVMUVSBJTBPMPOHPEBIJTUwSJBEBIVNBOJEBEF "MFJUVSB QPSTFVMBEP nVN
QSPDFTTPFNRVFBVUPSFMFJUPSTFBQSPYJNBN QPSNFJPEFVNUFYUP TFKBFMF
VNQPFNB VNBDBSUB VNBUFMBEFQJOUVSB VNNBQBHFPHSg¯DP VNBUBCFMB 
FUD DPNTVBTJOUFOm{FT DPOIFDJNFOUPT JOUFSFTTFT Fn OFTUBSFMBmkP RVF
PTTFOUJEPTEPUFYUPTkPDPOTUSVrEPT"MFJUVSBFBFTDSJUBJOUFSTFDDJPOBNTF 
TFNE|WJEB BUnQPSRVFTwTFQPEFMFSPRVFFTUgFTDSJUP NFTNPRVFFOUFO
EBNPTRVFBMFJUVSBOkPTFSFTUSJOHFhEFDPEJ¯DBmkPcQPTTrWFMEJ[FSBJOEB
RVFBMFJUVSBnNBUnSJBQSJNBQBSBTFFTDSFWFS0OEFFTUkPPTBTTVOUPTUFNBT
TPCSFPTRVBJTFTDSFWFNPT &NEJGFSFOUFTUFYUPTRVFMFNPT$PNPFTDSFWFS
PRVFRVFSFNPTEJ[FS /PTTBTMFJUVSBTBKVEBNOFTUF§DPNPFTDSFWFS¨ BJOEB
RVFPQSPDFTTPEFFTDSFWFSTFKBVNUSBCBMIPEJTUJOUP F OFTUFTFOUJEP WBMF
MFNCSBSBMJmkPEPNFTUSF(SBDJMJBOP
§%FWFTFFTDSFWFSEBNFTNBNBOFJSBDPNPBTMBWBEFJSBTMgEF"MBHPBT
GB[FNTFVPGrDJP&MBTDPNFmBNDPNVNBQSJNFJSBMBWBEB NPMIBNB
SPVQBTFKBOBCFJSBEBMBHPBPVEPSJBDIP UPSDFNPQBOP NPMIBNOP
OPWBNFOUF WPMUBNBUPSDFS$PMPDBNPBOJM FOTBCPBNFUPSDFNVNB 
EVBTWF[FT%FQPJTFOYgHVBN EkPNBJTVNBNPMIBEB BHPSBKPHBOEP
B gHVB DPN B NkP #BUFN P QBOP OB MBKF PV OB QFESB MJNQB  F EkP
NBJTVNBUPSDJEBFNBJTPVUSB UPSDFNBUnOkPQJOHBSEPQBOPVNBTw
HPUB4PNFOUFEFQPJTEFGFJUPUVEPJTTPnRVFFMBTEFQFOEVSBNBSPVQB
MBWBEBOBDPSEBPVOPWBSBM QBSBTFDBS1PJTRVFNTFNFUFBFTDSFWFS
EFWJBGB[FSBNFTNBDPJTB"QBMBWSBOkPGPJGFJUBQBSBFOGFJUBS CSJ
MIBSDPNPPVSPGBMTPBQBMBWSBGPJGFJUBQBSBEJ[FS¨
RVBSUBDBQBEPMJWSP§7JEBT4FDBT¨ 
EF(SBDJMJBOP3BNPT3+3FDPSE FEJmkP 

É possível ensinar, transmitir ou construir o gosto pela
leitura e pela escrita?
"DSFEJUPRVFTJN2VBOEPFTUBNPTQMFOBNFOUFDPOWFODJEPTEFRVFMFSFT
DSFWFSnCPN nOFDFTTgSJP nVNEJSFJUPEFDJEBEBOJB nJNQPSUBOUF nWJUBM 
QPEFNPTJO°VFODJBSPPVUSP OBNFTNBEJSFmkP/PFOUBOUP FTUF§DPOWFO
DJNFOUP¨WFNNBJTEBBmkPEPRVFEBQBMBWSB0VEJUPEFPVUSBGPSNBOkP
nEJ[FOEPRVFnCPN NBTEFNPOTUSBOEP QFMPFYFNQMP QFMBTBm{FT6N
PVUSPBTQFDUPnDPOTJEFSBSRVFPMFJUPSFP§FTDSJUPS¨OVODBFTUkPQSPOUPTTkP
QSPDFTTPTDPOUrOVPT JOBDBCBEPT.BJTVNBTQFDUPnDPNQSFFOEFSRVFDBEB
MFJUVSBOPTTBUSB[FDPTEFPVUSBTUBOUBTMFJUVSBTRVF¯[FNPTPVRVFPVUSPT
¯[FSBN$BEBUFYUPFTDSJUPUSB[OBOPTTBQBMBWSBBQBMBWSBEPPVUSP VNB
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WF[RVFOwT TFSFTIVNBOPT OPTDPOTUJUVrNPTDPNP§TFSFTEFMJOHVBHFN¨
0JNQPSUBOUF FO¯N nOkPBDSFEJUBSFNUBMFOUP QVSPFTJNQMFT QBSBMFSPV
FTDSFWFS2VBOUPhFTDSJUB 7JOJDJVTEJ[JBRVFFTDSFWFSnEFJOTQJSBmkP
FEFUSBOTQJSBmkP

No mundo de hoje, no Brasil de agora, caracterizado pelo
excesso de informações disponíveis graças principalmente
ao avanço da tecnologia, como encarar essa relação do uso
da língua com o computador, por exemplo?
0TUFYUPTFYJTUFOUFTOPNVOEPSFTQPOEFNBOFDFTTJEBEFT JOUFSFTTFTF¯
OBMJEBEFTEJWFSTBTEPWJWFSFNTPDJFEBEF0TBWBOmPTEBJOGPSNgUJDB DPNP
GFSSBNFOUBEBJOGPSNBmkP OVNNVOEPHMPCBMJ[BEP OkPFTUkPBJOEBDPN
QMFUBNFOUFEJNFOTJPOBEPT NBTVNBRVFTUkPUFNTJEPFOGBUJ[BEBBSFB¯S
NBmkPEFBMHVOTVTPTEBFTDSJUB1FOTBS QPSFYFNQMP OBTWgSJBTTBMBTEF
CBUFQBQP QSFTFOUFT OB JOUFSOFU RVF TkP DBUFHPSJ[BEBT QPS JEBEF EF TFVT
VTVgSJPT QPSJOUFSFTTFTDPNVOT QPSUFNBT FUD1FOTBSJODMVTJWFOPDPNQV
UBEPSDPNPTVQPSUFEFUFYUP0VTFKB B§IJTUwSJBEBFTDSJUB¨ DPNPBQSwQSJB
IJTUwSJBEBIVNBOJEBEFFTUgTFOEPDPOTUJUVrEB VNBWF[RVFTPNPTUPEPT
TFSFTIJTUwSJDPT EBUBEPT UFNNVEBEPTFVTJOTUSVNFOUPT NBTBTSFMBm{FT
EJTDVSTJWBTQFSNBOFDFN4FNE|WJEB BHSBOEFRVFTUkPEFIPKFnFYBUBNFO
UFBBWBMBODIFEFJOGPSNBm{FT QPSJTTPPDPNPTFMFDJPOBSFSFMBDJPOBSBT
JOGPSNBm{FTnRVFnP§Y¨EPQSPCMFNB&JTUPTFGB[FOGSFOUBOEPBRVFTUkP
FOkPBOFHBOEP
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3. Desabafo!
Ninguém é de ninguém, nem as palavras.
Escrever: da solidão à solidariedade
Jorge Miguel Marinho
Mestre em Literatura, dramaturgo,
escritor e professor da UNIFIEO

“Sei pouco de mim,
mas tenho a meu favor
tudo o que não sei...”
(Clarice Lispector)

1BSBNJN QBSUJOEPEFVNQSB[FSCFNTVCKFUJWP BMFJUVSBEFGBUP BRVFMB
MFJUVSBCPBFGFMJ[ BDPOUFDFBPBDBTP FOkPQPSBDBTP RVBTFTFNQSF TFUPSOB
VNDBTPEFBNPS
'BMBOEPEFJOUJNJEBEF FVBDIPJOUFSFTTBOUFDPOUBSDPNPDPNFDFJBMFS
QPSRVF B NJOIB IJTUwSJB EF MFJUVSB JOJDJBM n NVJUP QSFDgSJB  SFUBSEBUgSJB F
DMBOEFTUJOB EJGFSFOUFEPNVOEPEFMJWSPTRVFGF[QBSUFEBWJEBEFPVUSPT
FTDSJUPSFT1PSJTTPNFTNP FMBNFQBSFDFNVJUPTJOHVMBS¥BPNFOPTTFSWF
QBSBRVFTUJPOBSPVBUnJNQMPEJSVNDFSUPTFOTPDPNVNQBSBTFSFTDSJUPSn
QSFDJTPUFSMJEPPTDMgTTJDPT TFNFTRVFDFSB¯MPTP¯B BIJTUwSJB PTDPOUPTEB
DBSPDIJOIBFRVFUBJT
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/PNFVDBTP OJOHVnNNFDPOUPVIJTUwSJBT OkPIBWJBMJWSPTFNDBTB 
NFVT QBJT NBM TBCJBN MFS F BRVFMB CJCMJPUFDB FTDPMBS OVODB FYJTUJV /kP
IPVWFDMgTTJDPTOBNJOIBJOGiODJBFBDMBTTFRVFNFSFDFCFVNVJUPCFN
WFJPEFVNQBJDBNJOIPOFJSPFEFVNBNkFBMFHSFFBTNgUJDBRVFQFOTB
WBNOPTMJWSPTDPNSFTQFJUP NBTNVJUPEFQPJTEBHBSJNQBHFNEPBSSP[
DPNGFJKkP2VBOEPQFOTPDPNPDPNFDFJBMFS MFNCSP
Entre o cálice e a boca
EFVNQFJYFBMBEPTFNTBCFSNVJUPCFNBSB[kP5BM
Jorge Miguel Marinho
WF[QPSRVFFTTBJNBHFN¥EPFTQJOIBmPhTBTBTJOWB
SJBWFMNFOUFB[VJT¥NFSFWFMFBSFBMJEBEFFPTPOIP Escrever é busca sem ﬁm,
DBTBEPTFNQBSUFTJHVBJT
Palavra norteando palavra,
.BT P RVF JOUFSFTTB EJ[FS n RVF B MFJUVSB DIFHPV Uma corrigindo a outra.
O texto, por ser promessa,
NVJUPUBSEFOBNJOIBWJEB FFTTFBUSBTPRVFTFDSJTUB
Sempre exige mais sentido
MJ[PVFNNJNDPNPVNTFOUJNFOUPEFGBMUBBDBCPVTF E, insatisfeito, descansa
Provisoriamente
UPSOBOEPPNFVFODPOUSPNBJTQPOUVBM&YQMJDPNF
Na página ávida
MIPSPNFVQSJNFJSPDPOUBUPDPNPTMJWSPTTwBDPOUF
E ainda impessoal.
DFVBPTRVJO[FBOPTFBPCSBRVFNFBCSJVBTQPSUBT
EPNBSBWJMIPTPNVOEPEBTOBSSBUJWBTGPJ§0T1BESFT Melhor é cozinhar:
Quando se põe sal demais
5BNCnN"NBN¨ EF"EFMBJEF$BSSBSP QBSBNVJUPTMFJ
UVSBBQFMBUJWB EF§TBDBOBHFN¨NFTNP QSJODJQBMNFOUF Na comida,
Joga-se tudo no lixo
FTUBRVFNJTUVSBTFYPDPNSFMJHJkP/BnQPDBFVHPTUFJ Em troca de uma desistência
NVJUPFMJPTPVUSPTMJWSPTEFTTBNJOIBQSJNFJSBBVUPSB  Quase correta e feliz.
UPEPTFMFTFNQSFTUBEPTQPSVNBBNJHBRVFMJBTFNQSF Nos dois casos
Resta a fome,
hTFTDPOEJEBT VNEPTNFMIPSFTNnUPEPTDPNPDPOWJ
A fome é a danação da boca,
UFhMFJUVSBEFOTB UFOTBFDVSJPTB-JFFTRVFDJQPSRVF Da palavra.
FTTBMFJUVSBOkPBUFOEJBNBJTEPRVFVNBOFDFTTJEBEF
JNFEJBUB.BTPTFOUJEPEBOFDFTTJEBEF QSPWPDBEPFNPNFOUBOFBNFOUFTB
UJTGFJUPQFMBOBSSBUJWBJOHpOVB EFNBHwHJDBFJO°BDJPOBEBEFDMJDIpT ¯DPV
5BMWF[QFMBQSwQSJBQFSDFQmkPEFRVFOBNJOIBIJTUwSJBIBWJBBVTpODJBEF
MJWSPTFBMFJUVSBQSFFODIJBWB[JPT
'PJ JTTP DPNFDFJ DPN B QPSOPHSB¯B  OP NFV DBTP TBMVUBS F OFDFTTgSJB
QBSBBTBUJTGBmkPEFBMHVNBTDVSJPTJEBEFTTFYVBJTEBBEPMFTDpODJB FFOUkP
PMJWSPQBTTPVBFYJTUJS#FNEFQPJT TwDPNEF[PJUPBOPT GVJMFOEP4BJOU
&YVQoSZ .BDIBEPEF"TTJTF nDMBSP $MBSJDF-JTQFDUPS RVFnBNJOIBDPN
QBOIFJSBEFMFJUVSBEFTFNQSFF NBJTVNBWF[TVCKFUJWBNFOUF BFTDSJUPSB
RVFFVQFEJBVNQFJYFBMBEP TFNBNFOPSOPmkPEFQBMBWSBTPVBO[wJT
$MBSJDFNFFOTJOPVRVF§EBSBNkPBBMHVnN¨nUVEPPRVFTFQPEFFTQFSBS
EBBMFHSJB RVFFTDSFWFSnUFOUBSBHBSSBSBRVFMFQFJYFBMBEPUFOEP§BQBMBWSB
DPNP JTDB¨ F TBCFOEP RVF P TJHOJ¯DBEP NBJPS F NBJT SFBM EB QBMBWSB ¯DB
OBTFOUSFMJOIBT4PCSFUVEPFMBNFSFWFMPVRVFPNJTUnSJP PFYUSBPSEJOgSJP
EBTDPJTBT SFTJEFFSFJOBNBKFTUPTBNFOUFOBTDPJTBTNBJTTJNQMFTFCBOBJT
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7JFSBNFOUkP(SBDJMJBOP3BNPT $PSUg[BS (BSDrB.gSRVF[ .VSJMP3VCJkP
FUBOUPTPVUSPT)PKFFVBDSFEJUPNFTNPRVFFTTBBVTpODJBEFMFJUVSBBUnB
BEPMFTDpODJBF EFQPJT VNFYDFTTPEFMJWSPT QFSTPOBHFOTFQFTTPBT¯[FSBN
EFNJNVNFTDSJUPS6NUPRVFJOJDJBMEPBDBTPTFHVJEPEFVNDBTPEF¯OJUJ
WPEFBNPS/PNBJT nCPNMFNCSBSRVFBDSJBmkPEFDPSSFEFVNTFOUJNFO
UPEFGBMUB VNBT|CJUBTFOTBmkPEFDBSpODJBPVBUnQFO|SJBEBSFBMJEBEFRVF
BQBMBWSBMJUFSgSJBCVTDBDPSSJHJS/BWFSEBEFBMJUFSBUVSBnTFNQSFNPUJWBEB
QPSVNTFOUJNFOUPEFBVTpODJBFWJWFEFVNDPOUSBQPOUP¥PDPO°JUPFOUSF
PSFBMFBGBOUBTJB FOUSFBSFBMJEBEFEFGBUPFBVUPQJB FOUSFPRVFGBMUBFP
RVFQPEFTFDPNQMFUBSDPNTVBMJOHVBHFNQMFOBEFFOUVTJBTNP
T WF[FT BT QFTTPBT NF QFSHVOUBN§0 RVF n FTDSFWFS QBSB WPDp ¨ 4w
QPTTP SFTQPOEFS DPN JNQSFTT{FT NBJT TVCKFUJWBT BJOEB  TPCSFUVEP QPS TF
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USBUBSEFMJUFSBUVSB0NFMIPSnTFNQSFBUJSBSQBMBWSBTDPNPJTDBTOPBO[PM 
BDSFEJUBOEPOBRVFMFNFTNPQFJYFBMBEPRVFNVJUPFWFOUVBMNFOUFNPSBOP
NBS2VBMRVFSDPJTBDPNPUFOUBSTFEV[JSBMHVnNFTFFOUSFHBShTFEVmkP 
GB[FOEPBDPSUFDPNVNPMIPWFTHPFVNPMIPRVBTFCPN
1SPOUP$PNFTTF¯OBMBMHVNBDPJTBFV¯THVFJ4JN QPSRVFFTTFTEPJT
PMIPTNFQBSFDFNJNQPSUBOUrTTJNPTQBSBFTDSFWFS$PNVN FVCVTDPJO
RVJFUBSBSFBMJEBEFTFNQSFQSFDgSJBF DPNPPVUSP FVQSPDVSPOkPQFSEFSP
GPDPEFTTFNVOEPGBOUBTUJDBNFOUFSFBM/PGVOEP PCTUJOBmkPFVNEJgMPHP
DPNVNBQPSmkPTJHOJ¯DBUJWBEBWJEB NPNFOUBOFBNFOUFOBQBMNBEBNkP
&OkPQPEJBTFSEJGFSFOUF"¯OBM BNJOIBSFMBmkPDPNBMJUFSBUVSBnVNDBTP
EFBNPShQSJNFJSBQgHJOB PMIPOPPMIP VNTFDPNQMFUBOEPOPPVUSPFN
TJMpODJP BUSBWnTEFTJNQMFTBDJEFOUFTEPBNPS&UFNNBJTUFOEPFVNFUPS
OBEPVNMFJUPSPCTFTTJWPFVNFTDSJUPS§DPNEFTFKPEFTFS¨ TFJNVJUPCFN
RVFFTDSFWFSOkPnNBUnSJBRVBOUJ¯DgWFM1FTDBOEPNFMIPS§FTDSFWFSOkPn
VNTFSEFWPOUBEFT FTDSFWFSnVNBWPOUBEFEFTFS¨
&O¯N  MFJP F FTDSFWP F B JNQSFTTkP NBJT UPDgWFM n BRVFMF TFOUJNFOUP
EF DBSpODJB F NBJT BRVFMB DFSUF[B VUwQJDB EF RVF B MJUFSBUVSB §TPOIBOEP
OBTQBMBWSBTPTPOIPEFUPEPT¨ nDBQB[EFDPCSJSPTWB[JPTEPSFBM/FTTF
TFOUJEP FMBnUBMWF[BGPSNBNBJTHFOFSPTBEFMJOHVBHFN¥TFNQSFNPWJEB
QFMBJODPNQMFUVEFFOVODBTBUJTGFJUBEFTJ DFOUSBPCTFTTJWBNFOUFQFRVFOBT
QPSm{FTEBSFBMJEBEFRVFBTTVNFNVNBEJNFOTkPVOJWFSTBM&NTrOUFTF B
MJUFSBUVSB QPSNBJTQFTTJNJTUBRVFTFKB nTFNQSFVNBQSPQPTJmkPEFGFMJDJ
EBEFDPNPP.gSJPEF"OESBEFKgGBMPVNBJTEFVNBWF[
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§&TDSFWFSnVNBUPTPMJUgSJP TPMJUgSJPEFVNNPEPEJGFSFOUFEFTPMJEkP
&TDSFWPDPNBNPSFBUFOmkPFUFSOVSBFEPSFQFTRVJTB FRVFSJBEFWPMUB 
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EM
NCO DA PRAÇA DO RELÓGIO,
(ENCONTRADAS EM UM BA
SIDADES DO PAÍS)
UMA DAS MAIORES UNIVER
Das mediações sedutoras
especial. Eu era criança,

preparação nem cerimônia
Aconteceu por acaso, sem
eu ﬁnalmente me leu pai, que era pedreiro, resolv
me
e
,
os
an
z
de
ou
ve
no
ha
tin
a, nada disde festa de cobertura da cas
dia
era
o
Nã
va.
lha
ba
tra
de
var à obra on
se, íamos todos à obra
nos que o dono não permitis
me
a
,
es
siõ
oca
s
ssa
Ne
so.
s com convicminha mãe. Participávamo
até
e
s
ão
irm
us
me
,
eu
ar:
para festej
essencial de se ter um
e relembra a importância
qu
a
tig
an
ão
raç
eb
cel
da
o
çã
pecção, mas
al. Sem alardes, com circuns
ritu
um
a
i
va
em
qu
o
com
teto. Íamos
nava especialmente
os banho, nossa mãe exami
am
áv
Tom
ve.
gra
a
gri
ale
com
xávamos os
s limpas e passadas, engra
pa
rou
s
mo
tía
ves
ço,
sco
orelhas e pe
para não desmerecer a
s pentear adequadamente
no
e
qu
s
mo
ha
tín
e
s
ato
sap
a, em mutirão
io-dia, com a casa já cobert
me
do
ta
vol
r
po
os
am
áv
eg
ocasião. Ch
gada.
começado quase de madru
idência do seu
i estava reformando a res
pa
u
me
o,
cid
nte
aco
do
À época
em quando, aparecia
spital das Clínicas que, de vez
Ho
do
rio
ná
cio
fun
um
o,
u João não
Joã
. Homem cordial e sereno, se
nia
Sô
Vila
a
qu
gín
lon
tão
en
rem casa, na
uma criança em meio à balbú
de
ça
sen
pre
a
com
a
ari
ate
era do tipo que se ch
m do mais, eu
is simples que seja. E, alé
ma
r
po
z,
du
pro
a
orm
ref
a
dia que tod
do seu André!
uer. Era o ﬁlho do pedreiro,
não era uma criança qualq
inédita deciha sido providencial para a
ten
vez
tal
l
na
ter
fra
cia
ên
obras,
A conviv
um, jamais nos levava às
com
lho
ba
tra
de
dia
em
e,
são de meu pai qu
ir “trabalhar”
ão mais velho tínhamos de
irm
u
me
e
eu
e
qu
e
tad
von
nosapesar da
te por isso? Será que temia
en
tam
jus
ava
lev
s
no
o
nã
com ele. Será que ele
não, meu pai
dreiros como ele? Não sei
pe
ser
s
mo
sse
isé
qu
se
,
so interesse
importância. Não sei
ncios. Mas também não tem
era homem de enormes silê
seleciona os fanteceu. A memória tur va e
aco
e
qu
o
tud
s
cia
nú
mi
relatar com
lá se vão 50 anos.
tos, principalmente quando
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Por isso, não me perguntem
da decisão de ir, da preparaç
ão para sair quase
de madrugada, do caminho
percorrido, se era verão, ou
ton
o
ou
inverno. Não sei
desses detalhes, sequer se
a família estava lá ao cheg
arm
os, se nos recebeu
com café, biscoitos ou água
.
O que me lembro é que a cas
a era branca, que mesmo
sem excessos era
um sobrado quase impone
nte, ressaltado pelo terreno
em
acl
ive e pela ausência de vizinhos nas proxim
idades. Eu me lembro tam
bé
m que num dado momento me achei sozinho nu
ma sala retangular, grande
e clara, banhada por
um dourado e magníﬁco so
l matinal. Disso não tenho com
o esquecer, tampouco do volume coberto por um
lençol, encostado na pared
e
con
trária à da janela
por onde chegava o sol. En
quanto viver, vou lembrar.
O volume não era excessiv
amente grande, nem na alt
ura, na largura ou na
profundidade. Fora deixado
ali certamente de propósit
o,
dadas as suas proporções, incapazes de atrap
alhar a reforma. Minha curio
sid
ade, todavia, que
nunca foi pouca, começou
a ﬁcar intrigada. O que estar
ia
escondido sob aquele
lençol? O que haveria ali qu
e poderia ﬁcar imune aos
pe
rigos inevitáveis do
cimento, da cal e da areia?
Tentei adivinhar, imaginar
o que era. Como alguns es
pecialistas em crianças gostam de dizer hoje em
dia, tentei construir hipótese
s! Mas foi em vão. As
formas que se insinuavam
sob o lençol não sugeriam
na
da
conhecido à minha
pouca idade. Eram a mais pu
ra incógnita.
Não sei como as pessoas rea
gem. Quanto a mim, aos 10
anos, era impossível ﬁcar sem tentar desvend
ar o mistério. Eu era ávido
po
r conhecer, não conseguia me conter diante de
um desaﬁo como aquele.
Era
urgente, inadiável,
visceral. Coisa de temperam
ento! Assim, apesar dos ris
cos
de alguém da casa
poder chegar, de meu pai ﬁc
ar sabendo e nunca mais qu
ere
r me levar de novo
a uma obra, eu tinha que de
scobrir o que se ocultava so
b
aquele tecido.
Superando todos os receio
s cabíveis ou não, tomei cor
ag
em e avancei para
o lençol, o ar quase me fal
tando. Puxei-o de um só go
lpe
, deixando-o escorrer pelo chão. O que vi, então
, pareceu-me fabuloso por
suas belas e esguias
formas. Tratava-se de um
móvel de discreta madeira
escura, de aproximadamente um metro e meio de
altura por um de largura e
que mais tarde ﬁquei
sabendo chamar-se estante.
Tinha cinco ou seis prateleir
as, fechadas por um
vidro, emoldurado pela me
sma madeira do conjunto tod
o.
Totalmente desconhecida
no meio em que eu vivia, a
peça me impressionou por sua aparência e fun
ção. Guardava livros que eu
não sabia existirem
nas proporções e beleza ali
exibidas: livros grandes, de
capa dura, anunciando
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Livros diferentes
olariam minha imaginação.
rap
ext
te
en
tam
cer
e
qu
imponenescritos
de eu aprendera a ler. Eram
on
a,
tilh
car
da
eri
qu
tão
s
da esquálida, ma
nte alinhados e
mato e nas cores, zelosame
for
no
os
inh
aiz
igu
s,
do
ida
tes, cu
vidro!
protegidos na tal estante de
do de medo, desejo
da, com o coração palpitan
era
sp
ine
rta
be
sco
de
a
te
An
idamente
, penetrando ávida e indev
ça
an
cri
tão
m,
sse
gra
ﬂa
e culpa (se me
vidro e, com movis!), não resisti: levantei o
eio
alh
is
çó
len
s
do
s
do
gre
mplares
nos se
rediça, deixando vários exe
cor
na
ra
ldu
mo
a
xei
cai
en
mento preciso,
os, olhei-os cuidado. Contudo, antes de tocá-l
os
mã
as
nh
mi
de
ce
an
indicar
ao alc
cias, sinais que pudessem
ân
ntr
ree
e
as
nç
ere
dif
rei
samente, procu
ardado dentro de tão
nto Deus, o que estaria gu
Sa
.
os
did
con
es
ali
s
do
segre
s poderiam
as, sabores e prazeres ela
tur
ven
e
Qu
?
as
cap
as
ad
belas e esverde
adas?
pulsiva e
oferecer assim que descortin
um dos volumes, abrindo im
,
tão
en
,
xei
pu
ia,
úp
vol
e
Com decisão
sse, desvendar os
as. Ia, custasse o que custa
gin
pá
as
su
nte
me
va
sti
pe
intem
no de mim,
de curiosidade, não era do
ia
Ard
.
os
ad
ard
gu
m
be
mistérios ali tão
qüências de meus atos.
nem queria medir as conse
minha direDe dentro do livro, pulou em
ior.
ma
to
an
esp
o
u
de
se
Foi quando
a, dando sermão:
io fantasiada e de cara pintad
me
a,
tad
evi
esp
a
nin
me
a
mexe em
ção um
não? Não sabe que não se
u,
de
ren
ap
o
Nã
to!
en
im
— Que atrev
coisas alheias!
cendo assim,
do. Aquela menina, apare
tea
cau
no
ase
qu
,
do
rdi
Fiquei atu
eu perdido o juízo ou
estaria acontecendo? Teria
e
qu
O
o.
jeit
ele
qu
da
do
irritei com
falan
caí duro porque sempre me
o
nã
só
e
qu
sso
nfe
Co
o?
estaria delirand
ndi, desabusado também:
poeirada
tom atrevido. Então, respo
que está mais pra boneca em
cê
vo
é
em
qu
,
da
na
is
ma
— Antes de
que pra gente?
— Boneca empoeirada é...
o:
Ah, não deixei terminar, nã
mim!
— Veja lá como se refere a
ou o tom:
cida, mas, pelo menos, abaix
A menina não se deu por ven
stava?
— Você devia ter pedido. Cu
tou fazendo nada de
ndi com desdém. — Não es
— Não pedi mesmo – respo
mal. Só queria saber...
deixou terminar:
Foi ela, agora, que não me
uma coisa?
de quem quer saber de alg
— Saber... E você tem cara
o mexeu com meus brios:
Fiquei ofendido. A colocaçã
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— Toma sua linha, garota, ass
im não vai dar certo, não.
Ela percebeu minha indign
ação. Sensata e espertame
nte, recuou:
— É, pensando bem, acho qu
e exagerei mesmo. No fundo
, todo mundo quer
conhecer, saber das coisas
, não é?
Não respondi. O argumento
me pareceu apelativo. Desd
e pequeno eu já
achava que tem gente que
não quer saber mesmo de
nada. Que não está nem
aí com aprender ou deixar de
aprender. Especialmente qu
ando se trata de coisa
difícil, que exige dedicação
e paciência. Mas não queria
entrar em polêmica. Já
tinha percebido que ela go
stava de discutir e que não
pe
rderia a oportunidade
de defender seus pontos de
vista.
Ela não se deu por vencida
e mudou a conversa de rum
o:
— Sabe, sou explosiva. Não
liga! Meu gênio é um pouquin
ho difícil. Às vezes
me ajuda. Outras, me dá tra
balho. Mas não fosse você
,
eu
es
taria presa na escuridão das páginas onde na
sci. E justamente eu, que nã
o suporto ﬁcar presa,
que defendo a liberdade com
unhas e dentes, que adoro
o sol, a vida, andar
solta por aí...
Tremi ao ouvir isto. A última
coisa que eu queria era aque
la menina de gênio
difícil andando por ali e, alé
m do mais, falando sem pa
rar, numa altura que,
com certeza, ia atrair gente
da casa. Não, de jeito nenh
um
isso poderia acontecer. Seria minha ruína.
Sem saber o que fazer, com
pletamente perdido, comece
i a me recriminar
em pensamentos: “Bem fei
to! Por que foi mexer onde
nã
o devia? Por que não
pensou um pouquinho antes
de abrir o tal livro? Como va
i
fazer agora pra essa
menina voltar para o lugar
de onde veio?
Nisso, uma idéia passou po
r minha cabeça, me deixa
ndo absolutamente
apavorado: “E se esses livr
os forem de bruxaria e essa
menina for uma feiticeira? Minha mãezinha, o qu
e fazer? E não é nada difícil
.
Aﬁnal, por que teriam
deixado só este móvel na
sala vazia. Vai ver não podia
ser mexido mesmo, tirado do lugar!”
Enquanto eu pensava essas
coisas e ia começar a treme
r, a menina não
parava de falar. Repetia po
rque repetia que agora po
dia
cu
rtir
o sol, passear,
dançar, cantar, conversar,
contar histórias. E mais, qu
ase
bradando, aﬁrmava
com ardor que nunca se con
formaria em ﬁcar mofando
na
s
pá
ginas de um livro
que ninguém queria ler.
— Como estou agradecida,
como estou agradecida, diz
ia-me exaltada, sem
comedimentos. Você é me
u libertador! Sua ousadia me
fez
ganhar o mundo, o
universo, o cosmos!
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i a desconﬁar
a, duas, três vezes, comece
um
s
bo
ou
arr
us
se
vir
ou
de
Depois
i à credulidade, até que,
razão. E do desespero passe
ter
sse
de
pu
vez
tal
ela
e
qu
um herói, um liante a possibilidade de ser
o
nd
ma
ias
tus
en
me
i
be
por ﬁm, aca
ia, no modo como dizia,
star atenção no que ela diz
pre
a
i
sse
pa
,
sim
As
r.
do
rta
be
de, verdade e
pevitados, em sua sagacida
es
to
tan
um
s,
ido
ráp
s
sto
nos seus ge
ela era pura sedução e
pouco me importava. Toda
já
xa,
bru
a
um
era
Se
ça.
gra
prio espanto,
algum tempo, para meu pró
de
o
cab
ao
e,
qu
ma
for
tal
prazer. De
-lhe súbita e eterna paixão:
me vi de joelhos, declarando
nha vida!
você é o grande amor de mi
elos
— Adoro você, quero você,
u com facilidade a meus ap
de
ren
se
o
nã
a,
avi
tod
,
ela
Apesar de tocada,
nte:
ido essa situação anteriorme
sinceros, talvez por já ter viv
os. Não têm cabeça,
o se declarando apaixonad
— Vocês meninos vão log
não?
— Não, não tenho!
, saber quem era,
só queria era estar com ela
ra,
ho
ela
qu
Na
!
ter
a
eri
qu
acordaE não
ite, de madrugada, quando
no
de
,
dia
de
ia:
faz
e
qu
o
como e onde vivia,
do... quando...
ava, quando namorava, quan
tud
es
do
an
qu
,
ava
sse
pa
que ouva, quando
e então uma proposta mais
-lh
cei
lan
o,
ad
tiç
fei
en
o,
quando... Encantad
onde ninsada:
para outro lugar só nosso,
os
sem
fôs
Se
e?
iss
fug
— E se a gente
guém nos achasse?
s, sem saber nada
assim, sem mais nem meno
— Eu lá sou garota de fugir
de você? Respeito, garoto!
...
ar com você, viver com você
— Mas preciso de você, ﬁc
de venho nem são seus.
— Mas se esses livros de on
o ainda e a resposta
deixou-me mais apaixonad
Sua atitude sensata e ﬁrme
gua:
egou tinindo, na ponta da lín
não tardou. Ao contrário, ch
prestar. Ele vai concordar.
— Peço pro seu João me em
a.
ília foi morar em minha cas
ia, que
E concordou mesmo. A Em
m, essa é uma outra histór
Be
?
os
em
viv
mo
Co
?
po
Por quanto tem
tempos de plenitusso antecipar é que foram
po
e
qu
O
.
vez
tra
ou
a
um
ﬁca para
de e transbordamento!
— ECA, USP
Edmir Perroti, professor doutor
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(ESCOLHIDO COM A ALMA
ENCANTADA PELA BELEZA
DAS IDÉIAS ALHEIAS)
Por que alguns livros – ou textos
– mexem com a nossa cabeça?

S

into que os livros, antes, durante e depois de saborosamente lidos, não mexem apenas com a nossa cabeça não. Mexem
com tudo o que somos. Mexem com a nossa
existência. Como uma sinfonia, um turbilhão,
uma maratona, uma revoada...
Nunca estamos sozinhos e nunca ﬁcamos
sendo os mesmos ao decorrer de uma leitura
que se preze. Acho que é porque, quando lemos, somos simultaneamente únicos e muitos. Temos muitas vidas para viver durante
um simples ato de ler. Ao mesmo tempo reais
e imaginárias. Aﬁnadas e sincronizadas. Talvez seja esse um segredo. Assim, o mundo
real acaba não saindo ileso do nosso ato de
ler. Ele vai se modiﬁcando paulatinamente
pelo que vai sendo incorporado no olhar do
seu morador que o investiga e o redescobre
à luz do que vai lendo. O nosso coração se
exercita nos músculos e nas emoções das
personagens que acolhemos. Em tempos,
espaços e situações adversos e dissonantes. Visitamos, do nosso canto doméstico,
preferido ou particular, lugares e sonhos
nunca imaginados... Vamos ﬁcando cada vez
mais competentes na tradução, interpretação e intervenção no que vai acontecendo ao

nosso redor. Nos sentimos mais capazes de
sermos nós mesmos com os outros...
Quantas vezes, armados do nosso patrimônio de leituras, nos colocamos de frente
a um problema insolúvel ou a um dilema que
nos retorce por inteiro e nos envolve deliciosamente. Movidos pelo simples prazer,
ﬁcamos a imaginar, vislumbrar, absortos e
lúcidos. Somos amalgamados, vivendo a vida
que desabrocha das entrelinhas das páginas
como sementes e a vida real que seguimos vivendo, por vezes crua, sem graça, previsível,
corrida e real demais. Temos a leve presença
da experiência humana aberta e bordada aos
nossos olhos leitores e alinhavada num conjunto de páginas como um fruto maduro que
se oferece para ser conhecido num simples
naco de saboroso prazer.
Como ﬁcaria a vida sem os livros?
Nem pensar. Tudo ﬁcaria mofo, sem graça,
sem beleza... O livro é uma espécie de academia bem aparelhada capaz de exercitar
o nosso comando maior, a cabeça, e todo o
maquinário natural que dentro dela está e
nos faz pulsantes, singularmente concretos
e sobreviventes, vibrantes. Presenteamos o
cérebro com as leituras e ele vai ﬁcando em
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boa forma. Então dá de sonhar fácil, de inventar de tudo, de amar o essencial, de optar
e decidir com autoria, de aprender mais, de
perdoar com leveza, de lavar águas e almas,
de perceber minúcias de azuis e outros tons,
de comprar com outros olhos e mãos, de
comparar valores implícitos, de se encantar,
de olhar o quase não visto, de observar, imaginar e fazer acontecer pela leve intenção de
fazer existir o desejado, de investir e investigar como quem respira maneiro, de refazer,
repensar, tomar partido, se expor, potencializar, estar presente... e mais uma inﬁnita
modalidade de atitudes que nos qualiﬁcam
e nos identiﬁcam como humanos e inteligentes. Em suma, é uma maneira de existirmos

segredos, minúcias... Uma sensação parecida como aquela do ﬁnal do conto “Felicidade
Clandestina”. Chego por vezes a um determinado livro de um jeito curioso, quase infantil,
inconseqüente. Deparando-me com ele, vou
acariciando-o com os dedos, gostando das
capas, dos sutis recados das suas orelhas,
de algum detalhe inesperado que ele traz...
Depois me envolvo num breve manusear
solto, descompromissado e consistente. E aí
sou comprado por esse livro, sem pestanejar.
Como um apaixonado mesmo. Adoro e me
enlevo quando isso acontece. Acabo lendo
a história sim, mas também quero ler a sua
arquitetura, o “modus operandi” do escritor
com as palavras...

“A VIDA SEM OS LIVROS? NEM PENSAR.
TUDO FICARIA MOFO, SEM GRAÇA, SEM BELEZA...”
em plenitude, escancarando nossos sentimentos mais intensos.
Cada vez que um livro, um poema, um
texto mexem e remexem com a nossa cabeça, essa metáfora do humano em nós, nos
tornamos gente, genuinamente pessoas.
E, quando isso acontece, corremos o risco
de dentro de nós mesmos abrigarmos, sem
cerimônia alguma, uma doce revelação, uma
leve evolução, uma silenciosa revolução. O
que se parece com o desenho de uma experiência amorosa na vida da gente. Podemos
ﬁcar mais poderosos, mais desnudos e refeitos, sem darmos conta dessas potencialidades do humano em nós.
Confesso que, às vezes, me pego mais
apaixonado pela autoria, pelo jeito de escrever, do que propriamente pelo livro, pelo escrito em si. Fico esticando o ﬁm da leitura,
relendo alguns pedacinhos soltos e anteriormente lidos, relidos. Volto, procurando pistas,
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Se ﬁzesse agora mesmo um instantâneo
do meu movimento de leitura, eu diria que
estou em meio a uma colagem de textos.
Artimanhas do livro. Peguei o gosto de ler
alguns simultaneamente. O diálogo, a conexão, os links entre eles vão se tecendo sem
se saber, como uma teia, uma dança de sentidos, um arranjo. Uma leitura sempre ecoa
noutra, como escada, tempero, vibração,
contracanto, contraponto, referente. Tenho
lido algumas biograﬁas ultimamente. É um
gosto desabrochado e desavergonhado pela
idéia de conhecer mais intimamente pessoas especiais. Li várias. Comecei com uma
e acho que nunca mais vou parar. E poesia?
Sempre. Como pão e água de todos os dias.
Como bálsamo, perfume, chaves... Estou
aqui escrevendo e sobre a mesa de trabalho
fotografo pelo rabo do olho um livro à minha
frente desabrochando poemas. Abro-o, leio
um verso, mais outro, e temos um instante

da vida enfeitado, evidenciado e iluminado
pelas palavras. Mas não dá para ﬁcar sem romances, contos. São deliciosos oásis do cotidiano. Viajamos para tempos e lugares inesquecíveis e inebriantes, ﬁcamos íntimos e
apaixonados por pessoas que nascem, crescem e povoam o nosso pensar, num simples
suspiro ou num virar de página, sem sairmos
do nosso chão, sem a máquina do tempo.
Há muitos livros que ﬁcam na ﬁla do nosso desejo, esperando o nosso sopro de vida.
O próximo sempre serão muitos quando
caímos na graça da leitura: um livro de correspondências de pessoas ímpares, outro
sobre jardinagem, aquele que conta uma
história inesquecível...

prar. Por vezes ﬁsgo alguns adormecidos no
armário, nas gavetas. E sempre tenho livros
nas mãos, como frutos e ﬂores por perto, espalhados pela casa. Admiro vê-los esparsos,
empilhados, arrumados fazendo desenhos
pelos móveis da casa, instigando desejos...
Para mim são como humanos ou mais, pelas
potencialidades que carregam. Acho bonito o
visual deles e acho salutar manusear e estar
em contato com seu papel, suas cores, imagens, sua densidade e peso, seu formato diverso, sua tessitura, seu cheiro, seu porte...
Depois de tudo isso guardo a sensação de
que poderia tentar responder à pergunta-título expondo inﬁnitas e plausíveis explicações.
Mas me arriscaria a dizer sem sobressaltos

“...O LIVRO MEXE COM A NOSSA CABEÇA
PORQUE DÁ SENTIDO À VIDA. NOS HUMANIZA.”
Leio como se meu olhar fosse itinerante e
aventureiro, companheiro das palavras, e a
minha alma fosse fotografando as imagens
e os sentimentos vivos que nelas se espelham... Quando a coisa começa a funcionar
como obrigação, desencanto, falta de apetite para as entrelinhas, costumo parar e
pronto. Esqueço o livro pelo menos por um
tempo. Pode ser que eu precise de uma calibragem na minha gana de ler ou então o livro
é mal escrito ou coisa assim. Existem livros
que não são tão interessantes. Não estão
em sintonia com nossos momentos. Já encontrei livros que não mereciam ser livros.
Outros, comprei com tanta sede ao pote e
depois os abandonei sem ler. Não sei bem
o porquê. A escolha é do leitor, do diálogo
que entre eles se efetiva. Acontece. Fora que
existem livros equivocados.
Sempre tenho livros prontos para ler. Sempre tenho uma lista interminável para com-

que, para mim, o livro mexe com a nossa
cabeça porque dá sentido à vida. Nos humaniza. Faz emergir da gente o primordial e
genuíno que há em nós e nos faz humanos.
A inteligência, os sentimentos... O gosto pelo
viver. Pelo outro, pelo convívio. Pelos mistérios que nos inundam. E sobretudo porque
nos coloca diante de uma gama inﬁnda de
possibilidades de aprender, revigorar experiências, nos faz atravessar as paredes do
tempo, imaginar, intuir, sonhar, fortiﬁcar as
sensibilidades, mergulhar em novas águas
ou nos jogar novamente em águas de outrora, nos faz encantar, renovar, fugir da mesmice, do monótono, reﬂetir, ver as coisas com
outros olhos, lúcidos e lúdicos, mudar, aprimorar-se, criar e, num diapasão de alegria íntima, descobrir essas sutis engenhosidades
do cérebro humano que são a maior bênção
para quem está vivo!

Antonio Gil Neto, educador e escritor
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QUARTA PARTE

O mediador de leitura
Onde gastaremos dois dedos de prosa ambiciosa
buscando deﬁnir um perﬁl desejado para
o mediador de leitura, querendo com isso valorizar
o seu trabalho de aproximação e cumplicidade
entre possíveis leitores e objetos de leitura.
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O mediador de leitura
Conversas sobre sua identidade em quatro tons e meio
Edson Gabriel Garcia
Educador e escritor

1. O texto não diz tudo
6NUFYUPOVODBEJ[UVEP%J[VNQPVDPEFRVFNPFTDSFWFV EBnQPDBFN
RVFGPJFTDSJUP PVUSPQPVDPEFVNBTTVOUPRVBMRVFSFBMHVNBDPJTBTPCSF
DPNPGPJFTDSJUP
6NUFYUPnVNBFTUSVUVSBQPSPTB BFSBEB VNBUFJBWB[BEB VNBQBSFEF
DIFJBEFCVSBDPT6NUFYUPnVNBQSFDFJOEJHFOUFhFTQFSBEPTFVPVUSP P
MFJUPS6NUFYUPQSPQ{FFFTQFSB"CSFTFFDPOWJEBPMFJUPS PGFSFDFOEPTF
OIBT EJDBT DIBWFTFQJTUBTFNUSPDBEBDPOTUSVmkPEFTFOUJEPT
6NUFYUPnVNDPSQPRVFFTQFSBPFOUBMIF PDPSUF BDJTkP BDPTUVSB B
FNFOEB6NDBNJOIPRVFTFPGFSFDFBPDBNJOIBOUF6NUFYUPnVNBFT
USVUVSBEFGFSSP EVSB ¯SNF TFDBFSrHJEB RVFFTQFSBWJSPGFSSBHFJSPDPNP
GPHPJODBOEFTDFOUFQBSBEBSMIFGPSNBFTFOUJEP
/PFOUBOUP PUFYUPQPEFTFSVNBEPDFBSNBEJMIBRVFQSFOEFFFOWPMWF
PMFJUPS QPJTBTQBMBWSBTTkPSFCFMEFT OkPRVFSFNTFSEPNJOBEBT FTFFT
DPOEFNFNGPSNVMBm{FTBDPNPEBEBT&PMFJUPS DPNPPFTDSJUPS FOWPMWF
TFDPNFMBT MVUB HBOIB QFSEF QSPDVSBTBrEBT JOWFOUBSFTVMUBEPT0QPFUB
%SVNNPOE BOVODJPVTF VN MVUBEPS RVF MVUBWB DPN BT QBMBWSBT UPEPT PT
EJBT NBMSPNQJEBBNBOIk EBOEPMIFTPVUJSBOEPMIFTTFOUJEPT
2VBOEPUFYUPFMFJUPSTFFODPOUSBN FBFTQFSBSFCFMEF
JNQ{FBBVTpODJBEPEJgMPHPFBQSFTFOmBnNBJTJOUFOTB 
FJTBrPFTQBmPEPNFEJBEPS
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2. Contextos do mediador
0NFEJBEPSnVNBOJNBEPS VNTVKFJUPRVFFTUgOPNFJPEFQSPDFTTPTEJB
MwHJDPT DVKBTDBSBDUFSrTUJDBTQFTTPBJTTkPEJGrDFJTEFTFSFNQSFDJTBEBT FOUSF
PVUSBTSB[{FT QPSRVFPNFEJBEPSTFGB[FNNFJPBVNDPOUFYUPIJTUwSJDP0
DPOUFYUPIJTUwSJDPQBSUJDVMBSEFDBEBNFEJBEPS TVBIJTUwSJBEFWJEB nEJGF
SFOUF NBTPDPOUFYUPHFSBM TPDJBMFQPMrUJDPnPNFTNP
"TPDJFEBEFNBJTBNQMB PDPOUFYUPQPMrUJDPFTPDJBMRVFTFSWFEFQBOPEF
GVOEPQBSBPDPUJEJBOPDPODSFUP DBSBDUFSJ[BTFQPSDPOUSBEJm{FTFWJEFOUFT
PFYDFTTPEFJOGPSNBm{FTEJTQPOrWFJTFPCBJYPOrWFMEFBDFTTPhTJOGPSNB
m{FTBEFNBOEBQPSMFJUPSFTDPNQFUFOUFTFPQPVDPEPNrOJPEFDBQBDJEBEFT
FIBCJMJEBEFTMFJUPSBT"TPDJFEBEFDPOUFNQPSiOFB BQFTBSEBQSFTFOmBBWBT
TBMBEPSBEBJNBHFNFEPWJSUVBM FYJHFEPTDJEBEkPTVNEFTFNQFOIPMFJUPS
DBEBWF[NBJTRVBMJ¯DBEP%JBOUFEFPQFSBm{FTMJOHrTUJDBTOFDFTTgSJBTDBEB
WF[NBJTDPNQMFYBTFEFPCKFUPTEFMFJUVSBUBNCnNDBEBWF[NBJTDPNQMF
YPTFEJGFSFOUFT PNFEJBEPSnVNQSPUBHPOJTUBNBJTEPRVFOFDFTTgSJP
&TUBNPTBUPEPPNPNFOUPCVTDBOEPRVFNOPTBKVEFBTVQFSBSEJ¯DVM
EBEFT  B FODPOUSBS DBNJOIPT OP FNBSBOIBEP EF QPTTJCJMJEBEFT  B SFGB[FS
JEnJBT BDPTUVSBSTJHOJ¯DBEPT.BJTJOUFSFTTBOUFnPCTFSWBSRVFPNFEJBEPS
NVJUBTWF[FTGB[PQFSDVSTPKVOUP FMFNFTNPnVNTVKFJUPFNQSPDFTTP BM
HVnNRVFWBJTFGPSNBOEPMFJUPShNFEJEBRVFWBJGPSNBOEPPVUSPTMFJUPSFT
0 NFEJBEPS EF MFJUVSB OVODB FTUg EF¯OJUJWBNFOUF QSPOUP TFSg TFNQSF
VNWJSBTFS
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1PEFNPTEJ[FSRVFOFTTFUSiOTJUP OFTTBBQSFOEJ[BHFNDPOUrOVB OFTTF
EJgMPHPJOJOUFSSVQUP PNFEJBEPSWBJTFGB[FOEPFOUSF§PQPTJm{FTUFOTBT¨EB
UFPSJB F EB QSgUJDB  EP GBMBS F EP PVWJS  EB QBDJpODJB F EB JNQBDJpODJB  EP
TPOIPFEPSFBM
&OUSFPTQwMPTEBUFPSJBFEBQSgUJDB PNFEJBEPSEFWFTFNPWFSFWJUBO
EPPQSBHNBUJTNPFYBHFSBEPFSFEVUPSFBUFPSJ[BmkPJO|UJMFEJTUBOUFEB
SFBMJEBEFDPODSFUB0NFEJBEPSQSFDJTBEJTUBODJBSTFEPWB[JPFYJTUFOUFFOUSF
PQFOTBNFOUPFBBmkP JEnJBTFQSgUJDBT EJ[FSFGB[FS0DVQBSBTVBBUVBmkP
DPNCBTFFNBQFOBTVNEPTQwMPTnSFEV[JSBQFSTQFDUJWBEFFOTJOBNFOUPF
BQSFOEJ[BHFN QPJTUPEPQSPDFTTPnUFwSJDPFQSgUJDPBPNFTNPUFNQP
0VUSBPQPTJmkPUFOTBnFOUSFPTQwMPTEPTJMpODJPFEBGBMB0IPNFNn
PTFVEJTDVSTP BTVBFYQSFTTkP BTVBGBMB"NFEJBmkPTFGB[QFMBGBMB QFMB
FYQSFTTkP QFMPEJ[FS QFMPBSHVNFOUP/PFOUBOUP EPPVUSPMBEP PNFEJBEPS
EFWFQSFWFSPFTQBmPEPTJMpODJP EPWB[JPRVFnQSFFODIJEPQFMBGBMBEPPV
USP QFMBDPNQMFNFOUBmkPEPEJgMPHP*OGPSNBmkPFDPOIFDJNFOUPTFGB[FN
OPFTQBmPEPQPEFS FTQBmPRVFQSFWpTJMpODJPFVTPEBQBMBWSB4FRVFN
QPTTVJPDPOIFDJNFOUPOkPBCSFFTQBmPQBSBPDVQBmkPEBGBMBEPPVUSP P
RVFTFJOTUBVSBnPQPEFSBVUPSJUgSJP.VJUBTWF[FT PNFEJBEPSUFNRVFTF
DBMBSFBCSJSPTJMpODJPQBSBRVFVNPVUSPQPEFSFOPWBTQBMBWSBTTFKBNJOBV
HVSBEPT0VTPDPOTUBOUFEBQBMBWSBQPSRVFNUFNPQPEFSnNBOJGFTUBmkP
EPBVUPSJUBSJTNP QSgUJDBRVF EFMPOHF PNFEJBEPSEFWFEFTDBSUBS.FEJBSn
FTUBSFOUSFPVTPEBQBMBWSBFPTJMpODJP
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"PQPTJmkPUFOTBFOUSFBQBDJpODJBFBJNQBDJpODJBEFWFTFSDPOTJEF
SBEBFTVQFSBEB/FOIVNUSBCBMIPnGFJUPEFVNBIPSBQBSBPVUSB)gDPO
°JUPTFEJ¯DVMEBEFTBTFSFNTVQFSBEPT"TMJNJUBm{FTEFDBEBVNEFOwT BT
EPNFEJBEPSFNQBSUJDVMBS JNQ{FNVNBQBDJpODJBOFDFTTgSJB VNBFTQFSB
TgCJB  VN WJS B TFS  VN SFTVMUBEP EF BQSFOEJ[BHFN /P FOUBOUP  B FTQFSB
QBDJFOUFOkPQPEFTFSBUJUVEFEFBDPNPEBmkP EFFTQFSBTFNQFSTQFDUJWB EF
BGBTUBNFOUPEPUSBCBMIP"TQSPQPTUBTEFBmkPNFEJBEPSBTFSkPDP[JEBTOP
GPHPQBDJFOUFEBJNQBDJpODJB
6N NFEJBEPS WJWFSg TFNQSF FOUSF P TPOIP  B VUPQJB EFTFKBEB F OF
DFTTgSJB FBSFBMJEBEFPCKFUJWB DPODSFUBFQSFTFOUF0TQnTOBSFBMJEBEF
BTBTBTOPTTPOIPT4POIBSVNBVUPQJBnPEFTFKPEFNVEBSVNBSFBMJEBEF
7JWFSVNBSFBMJEBEF DPNQSFFOEpMBFNUPEBTVBEJWFSTJEBEF nBTVCTUiODJB
EPTPOIP"MPDPNPmkPFOUSFFTTFTQwMPTEFPQPTJmkPEBSgFOFSHJBBPNF
EJBEPS PSBCBOIBOEPTFOBSFBMJEBEF PSBCVTDBOEPFOFSHJBTOPTPOIP0
TPOIPFBVUPQJBFTUkPBEJBOUF OVNMVHBSQPTTrWFMBSFBMJEBEFFTUgQSwYJNB
1SPQPSTPOIPTnUBSFGBEFTFKgWFMFOFDFTTgSJBEPNFEJBEPS
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3. Um jeito de ser
6N NFEJBEPS EF MFJUVSB n EJGrDJM EF TFS NBQFBEP  EF UFS P TFV QFS¯M EF
BUVBmkP EF¯OJEP  EJBHOPTUJDBEP  FYQPTUP  FWJEFODJBEP 4PCSFUVEP QPSRVF
TFNQSF BUVB FN TJUVBm{FT F DPOUFYUPT EJGFSFOUFT  QPSRVF EJ¯DJMNFOUF BT
PDBTJ{FTTFSFQFUFNFBTQFTTPBTOkPTkPBTNFTNBTOFNNFTNPEJBOUFEPT
NFTNPT UFYUPT /P FOUBOUP  UFOUBSFNPT QSPQPS VN USBmBEP  VN DPOKVOUP
EFDBSBDUFSrTUJDBTRVFQPEFNTFSWJSDPNPVNBC|TTPMB VNSFGFSFODJBM VN
NBQB B OPSUFBS PT RVF RVFSFN GPSNBS MFJUPSFT PV GPSNBSTF NFEJBEPS EF
MFJUVSBcFWJEFOUFRVFPDPOKVOUPEFTTBTDBSBDUFSrTUJDBTnNBJTEPRVFUVEP
VNJEFBMBQFSTFHVJS WJTUPRVFPNFEJBEPS FMFQSwQSJP nVNFEVDBEPSFN
QSPDFTTPDPOTUBOUFEFGPSNBmkP1PSPVUSPMBEP DPOWnNSFTTBMUBSRVFNVJUP
EBTDBSBDUFSrTUJDBTRVFDPNQ{FNFTTFQBJOFMTwQPEFSgTFSQFSTFHVJEPTFP
DPMFUJWPEPHSVQPOPRVBMFTUgJOTFSJEPPNFEJBEPSFPTFVUSBCBMIPUBNCnN
DBNJOIBSFNOFTTBEJSFmkP
/kPIgDBNJOIPTGFJUPT0DBNJOIPnGFJUPBPDBNJOIBS$BNJOIFNPT
"QSJNFJSBFJOEJTQFOTgWFMDPOEJmkPEFTFSVNNFEJBEPSnRVFFMFTFKB
VNMFJUPS0RVFnTFSVNMFJUPS "RVJ SBQJEBNFOUF GBSFNPTBMHVOTDPNFO
UgSJPT BQFOBTTV¯DJFOUFTQBSBEBSQJTUBTEPRVFnTFSMFJUPS6NMFJUPSnVN
TVKFJUPRVFHPTUBEFMFS RVFUFNOPTUFYUPTVNJOTUSVNFOUPEFSFMBmkPDPN
BWJEB0MFJUPSTBCF FTFOUFQSB[FSOFTTBKPSOBEB RVFPTUFYUPTGB[FNQBSUF
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EFTVBWJEBTkPTVCTUiODJB FTTpODJB TVCTUBOUJWP4BCF FUFNBQSFmPQPS
JTTP RVFOPTUFYUPTFMFBQSFOEF TFEJWFSUF CVTDBJOTUSVm{FT OPWBTJOGPS
NBm{FT OPWPTSFMBDJPOBNFOUPT OPWBTWJT{FTFFOUFOEJNFOUPTEFNVOEP
6NMFJUPSUFNOPMJWSP OPKPSOBM OBSFWJTUB OPTUFYUPTEBUFDOPMPHJBFEB
JOGPSNgUJDBDPNQBOIFJSPTEFWJEB D|NQMJDFTEBFYJTUpODJB
6NNFEJBEPSEFWFTFSDVSJPTP/kPBRVFMBDVSJPTJEBEFSVJN OFHBUJWB 
CJTCJMIPUFJSB6NDVSJPTPRVFTBUJTGB[TVBDVSJPTJEBEFBUSBWnTEBQFTRVJTB 
EBQSPDVSBJODFTTBOUFQPSOPWJEBEFT TPMVm{FTFFODBNJOIBNFOUPT6NQFT
RVJTBEPSEBSFBMJEBEFEPTFVDPOUFYUPFEPTTFVTMFJUPSFT6NTVKFJUPRVF 
FNCPSBTBUJTGFJUPDPNPUSBCBMIP TJOUBTFQFSNBOFOUFNFOUFBCFSUPBOPWBT
NVEBOmBT DPNPVNBDSJBOmBRVFEFTDPCSFPNVOEPBDBEBJOTUBOUF5VEP
EFWFDIBNBSTVBBUFOmkP
"DSJUJDJEBEFGB[CFNBUPEPT.BJTBJOEBBPNFEJBEPS/kPBRVFMFFTQr
SJUPDSrUJDP JOTBUJTGFJUPDPNUVEPPVQSPWJEPEFVNBGBMTBOPmkPEFRVFTBCF
NVJUPFOBEBNBJTMIFJOUFSFTTB/FNPTPVUSPT"PNFEJBEPSGBSgCFNTF
QFSTFHVJSPBQSPGVOEBNFOUPEPDPOIFDJNFOUPEBSFBMJEBEFFNRVFWJWFF
BUVB UBOUPMPDBMRVBOUPVOJWFSTBM1SPDVSBSTBCFSQBSBBMnNEBTBQBSpODJBT
FEBTVQFSGrDJFEBTDPJTBT NFTNPQPSRVFJTTPTFSgEFHSBOEFVUJMJEBEFOBT
NFEJBm{FT RVF GBSg DPN TFVT MFJUPSFT $POIFDFS B BQBSpODJB  NBT CVTDBS
BFTTpODJBEBTDPJTBT EBTSFMBm{FT EPTNPWJNFOUPTTPDJBJT EBQPMrUJDB EB
FYJTUpODJB4FSDSrUJDPOkPTJHOJ¯DBQBSBPNFEJBEPSTFSQFTTJNJTUB EFSSPUB

Instituto C&A - Prazer em Ler

99

Mediador de Leitura

...INOCULADO

Mediador, segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
é aquele que serve de intermediário, de elo. Podemos entender
então que mediador de leitura é aquele que faz a intermediação,
a ligação, entre o sujeito e os usos e funções da leitura na nossa
sociedade.
No cotidiano lemos diferentes gêneros de texto, em diferentes
portadores, com diferentes objetivos: lemos notícias, manuais,
poemas, romances, ﬁcção cientíﬁca, que circulam em jornais,
placas de trânsito, tela do computador, revistas e livros. Lemos
para nos orientar, instruir, veriﬁcar informações e também para
nos distrair, divertir, sonhar, viajar para “mundos diferentes”.
Nesta perspectiva, o papel do mediador é mostrar para o outro esta multiplicidade de usos e funções, revelando o sentido que cada uma delas tem para si.
Ler envolve sem dúvida desejo e paixão,
e o mediador pode e deve contagiar os
outros com sua paixão pelos livros. José
Mindlin, grande leitor e biblióﬁlo, nos ensina que devemos aproveitar qualquer
oportunidade para “inocular o vírus do amor
ao livro em todos os possíveis leitores”.
Concluindo, mediador não é aquele que lê para o outro, mas o que lê com o outro, assumindo ao mesmo tempo
uma postura instigante e disponível. Instigante porque, ao
formular previsões e perguntas sobre o texto lido, promover a troca de idéias, impressões e sensações, aproxima o
leitor do texto e desperta seu desejo de ler. Disponível porque é fundamental, a idéia da gratuidade, de não se pedir
nada em troca, não cobrar resumo ou respostas pontuais sobre
o que se leu.
Anna Helena Altenfelder, professora universitária
e pesquisadora do Cenpec
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EP EFTDSFOUF USBWBEP1FMPDPOUSgSJP PFTQrSJUPDSrUJDP BMJBEPhDVSJPTJEBEF
QFSNBOFOUF nBCBTFQBSBBFMBCPSBmkPEFQSPQPTUBTEFNVEBOmBT QMBUB
GPSNBQBSBBNFMIPSJBEBRVBMJEBEFEFTVBBUVBmkPFEPTTFVTMFJUPSFT%P
FTQrSJUPDSrUJDPDFSUBNFOUFEFWFSgGB[FSQBSUFVNFOUFOEJNFOUPEFRVFPTFS
IVNBOPnVNBOJNBMQPMrUJDP RVFWJWFFNTPDJFEBEF QBSBBRVBMEFWFSkP
WPMUBSTVBTBUVBm{FT0NFEJBEPSEFWFSgUFSDPOTDJpODJBEFTVBQBSUJDJQBmkP
OBWJEBEPTTFVTMFJUPSFT
"VNNFEJBEPSEFMFJUVSBDPOWnNTFSEFNPDSgUJDPFSFTQPOTgWFM%F
NPDSgUJDPOPTFOUJEPEFOkPTFBDIBSTVQFSJPSBPTPVUSPT EFOkPTFFOUFOEFS
FYDMVTJWBNFOUFPNBJTDBQBDJUBEP EFTFDPOTJEFSBSP|OJDPDBQB[EFPSJFO
UBS EFNPTUSBSDBNJOIPT EFQSPQPSBMUFSOBUJWBT5PEPTUFNPTTBCFSFUPEPT
BQSFOEFNPTDPNUPEPT"PTVKFJUPEFNPDSgUJDPDBCFFTUBSBUFOUPBPTNPWJ
NFOUPTEPTFVHSVQP hTTVBTOFDFTTJEBEFTFEFTFKPT0VWJSFPVWJS$POTJEF
SBSBTQPTTJCJMJEBEFTUPEBTFBOBMJTgMBTDPNTFVFTQrSJUPDSrUJDPFTVBDVSJP
TJEBEF4FSEFNPDSgUJDPnUSBCBMIPTPFJNQMJDBGPSNBmkPDPOTUBOUF BUFOmkP
SFEPCSBEB%PFTQrSJUPEFNPDSgUJDP QFMPUSBCBMIPBUFOUP BSFTQPOTBCJMJEBEF
DFSUBNFOUFGBSgQBSUFcEBOBUVSF[BEBEFNPDSBDJBBSFTQPOTBCJMJEBEF OP
TFOUJEP EF PVWJS  BOBMJTBS F EBS SFTQPTUBT "TTVNJS BT EJGFSFOmBT  BUSBWnT
EPEJgMPHP EBSMIFTHVBSJEBFQSPQPSSFTQPTUBT4FSEFNPDSgUJDPOkPnBQF
OBTPVWJScPVWJSFJODPSQPSBS GVOEJSJEnJBTFQSPQPTUBTFDPNQPSUBNFOUPT
EJGFSFOUFT"PGB[FSJTTP PNFEJBEPSFTUBSgFYFSDFOEPEVBTDBSBDUFSrTUJDBT
OFDFTTgSJBTBPTFVPGrDJP OFDFTTgSJBTFQFOPTBT QPSJTTPNVJUBTWF[FTNBT
DBSBEBTQPSGBMTJEBEFTJEFPMwHJDBTPVDPNQPSUBNFOUBJT
4FS DSJBUJWP OkP BQFOBT n NVJUP DPOWFOJFOUF F JOUFSFTTBOUF  DPNP n
UBNCnNOFDFTTgSJPFQSB[FSPTP.VJUBTWF[FT BTQSPQPTUBTPVTPMVm{FTFT
UkPQSwYJNBTEPNFEJBEPSFVNOPWPPMIBS OPWPBSSBOKPPVOPWBQFSHVOUB
EkPDPOUBEBNFMIPSTBrEBQBSBBTJUVBmkP4FSDSJBUJWPQSFTTVQ{FVNBDFSUB
EPTFEFJORVJFUVEFFJOTBUJTGBmkP$BMNP RVJFUP QBSBEPFQMFOBNFOUFTB
UJTGFJUP PNFEJBEPSRVFTFTFOUFBTTJNFTUgDPNPUSBCBMIP¯OEP QPVDPIg
RVFGB[FS BOkPTFSHFSFODJBSBTSPUJOBT4FSNFEJBEPSEFMFJUVSB QPSRVFPT
UFYUPTSFOPWBNBWJEBQFSNBOFOUFNFOUF TJHOJ¯DBFOUFOEFSRVFOBEBFTUg
EF¯OJUJWBNFOUFQSPOUPFBDBCBEP RVFOkPIgEFTUJOPQSFWJBNFOUFUSBmBEP
FRVFQPEFNPTGB[FSFSFGB[FSBOPTTBIJTUwSJB QSJODJQBMNFOUFBNBJTQSwYJ
NB4FSDSJBUJWPnQFOTBSTFNQSFFNPVUSBQPTTJCJMJEBEF FNPVUSPBSSBOKP 
FNVNOPWPKFJUPEFQFSHVOUBSFSFTQPOEFScTPOIBSFJNBHJOBSFTBCFSRVF
UVEPPRVFOkPGPJGFJUPBJOEBFTUgQPSGB[FSFRVFVNPVUSPNVOEPFTUgOP
IPSJ[POUFEFOPTTBTQPTTJCJMJEBEFT
&NCPSBPSHBOJ[BmkPOkPEFWBTFSVNBQBMBWSBEFPSEFN TFSPSHBOJ[BEP
GB[CFNBPUSBCBMIPEPNFEJBEPSEFMFJUVSB1MBOFKBSSPUJOBT NPNFOUPT
EJWFSTPT TBCFSPOEFBTDPJTBTFTUkPFQPSRVFFTUkP GBDJMJUBSPBDFTTPBPT
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Mediador de Leitura

...AJUIZADO

Mediar a leitura é antes de tudo mediar sensibilidades. É fazer uso
do que chamo de um sensível olhar pensante. Olhar a vida, não
enxergá-la. Isto signiﬁca compreender por que os ipês ﬂorescem
ainda em julho, no inverno, trazendo esperanças em suas ﬂores
amarelas. Quem já viu uma árvore de ipê sabe do que estou falando. Durante o ano ﬁca esquecida. Suas folhas são comuns, pelo
menos é isto que a maioria enxerga. Mas quem olhar o ipê verá
mais que isto. Verá uma árvore que se prepara pacientemente
para, num belo dia de julho, explodir num festival de ﬂores que
nos fazem pensar sobre o ciclo da vida, sobre o existir e as capacidades que todos temos para nos solidarizarmos, nos abrirmos
para o outro, para conhecer, para sonhar e amar, dando novas
oportunidades de olhar a vida. É assim o mediador de leitura. Simples como o ipê. Está lá no seu trabalho diário, não enxergando
mas olhando possibilidades, transformando decodiﬁcadores de
texto em leitores, em pessoas que um belo dia multiplicarão sua
sensibilidade para construir não um mundo novo, mas uma
esperança de solidariedade, de compartilhar conhecimentos e aprendizagens, de transformar a si mesmo para
sentir as diferenças, respeitando o ritmo, a capacidade, os
sonhos e os desejos do outro.
Amir Piedade, escritor, editor e mestre em Literatura
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NBUFSJBJTFDPOUSPMBSFOUSBEBTFTBrEBTTkPOFDFTTJEBEFTCgTJDBTEPUSBCBMIP
EFJOGSBFTUSVUVSBEPNFEJBEPS
4FS VN CPN PVWJOUF EFWF TFS VNB EBT DBSBDUFSrTUJDBT EP NFEJBEPS
EFMFJUVSB0VWJSnQSFTTVQPTUPCgTJDPEPEJgMPHP0VWJSDPNBUFOmkPFJO
UFSFTTF  DPN DVJEBEP  DPN SFTQFJUP F SFTQPOTBCJMJEBEF 4FN PVWJS OkP Ig
TBCFEPSJB OkPIgDPOIFDJNFOUP OkPIgQBSUJDJQBmkP0VWJSnVNBDPOEJmkP
FTTFODJBM QSJODJQBMNFOUFFNVNBTPDJFEBEFRVFUSBUBUPEPTDPNPNBTTBF
PGFSFDFQPVDPTFTQBmPTQBSBBTQFTTPBTGBMBSFNEBTVBTVCKFUJWJEBEF4BCFS
FTFQSPQPSBPVWJSnEFHSBOEFTBCFEPSJB"TBCFEPSJBQPQVMBS FNVNEPT
QSPWnSCJPTDSJBEPTQFMPQPWP OPTFOTJOBRVFTPNPTEPUBEPTEFEPJTPVWJ
EPTFVNBTwCPDBKVTUBNFOUFQBSBPVWJSNPTNBJTFGBMBSNPTNFOPT0VWJS
QBSBSFTQPOEFS QBSBQFSHVOUBS QBSBTBCFS QBSBQFOTBS QBSBQBSUJDJQBS QBSB
FODBNJOIBS0VWJS FO¯N QBSBDPOIFDFSPVUSPTTFOUJEPTFPVUSBTSB[{FTEB
WJEB BMnNEBTOPTTBT

4. Os sentidos do fazer: as principais funções
do mediador
6NNFEJBEPSQPEFBQSFTFOUBSTFTPDJBMNFOUFJOWFTUJEPEFVNBGVOmkP
PV DBSHP VN PSJFOUBEPS EF MFJUVSB  PSJFOUBEPS EF USBCBMIPT  CJCMJPUFDgSJP 
FEVDBEPSNFEJBEPS FUD PVTJNQMFTNFOUFPDVQBSVNFTQBmPWB[JP TFNB
P¯DJBMJEBEFCVSPDSgUJDBPVBENJOJTUSBUJWB BQSPYJNBOEPBTQFTTPBTFFTUBT
EPTPCKFUPTEFMFJUVSB
%FVNNPEPPVEFPVUSP VNNFEJBEPSEFMFJUVSBUFNBMHVNBTGVOm{FT
B EFTFNQFOIBS  FOUSF BT RVBJT QPEFNPT DJUBS DPNP NBJT EF¯OJEBT BT EF
BQSPYJNBS TFEV[JS PSJFOUBS DPNQBSUJMIBSFEJBMPHBS
"QSPYJNBSMFJUPSFTQPUFODJBJTPVBQSFOEJ[FTEBMFJUVSBEPTPCKFUPTQPS
UBEPSFTEFUFYUP MJWSPT KPSOBJT SFWJTUBT UFYUPTFTDSJUPTEJTQPOrWFJTFDPSSFO
UFTOBJOUFSOFU nVNBEBTGVOm{FTQSJPSJUgSJBTEPNFEJBEPS GBDJMJUBOEPP
BDFTTP PGFSFDFOEP DPOWJEBOEPBDPOIFDFSFEFTDPCSJS EJTQPOJCJMJ[BOEP
4FEV[JSPTMFJUPSFT BQSPYJNBOEPPTEPTUFYUPT VTBOEPBSHVNFOUPTRVF
PTDPOWFOmBNEPQSB[FSEBMFJUVSB EBCFMF[BFSJRVF[BEPTUFYUPT"TFEVmkP
EBSTFgQPSQBMBWSBTFJEnJBTRVFEFJYBNPTMFJUPSFTDPNQPUFODJBMJOUFSFTTF
OBMFJUVSBEPNBUFSJBMDJUBEP/kPIgSFHSBTFYBUBTFQSPOUBTQBSBPFYFSDrDJP
EBTFEVmkP NBT EFDFSUP GBMBSEFUFYUPTDPNQSB[FS FNPmkP BSHVNFOUPT
CFNEF¯OJEPTFTBCFEPSJB BMnNEFVNUPRVFEFDIBSNFQFTTPBM QPEFSF
TVMUBS QPTJUJWBNFOUF -FJUPSFT BVUyOPNPT  GPSNBEPT F CPOT DPOIFDFEPSFT
EPRVFGBMBN DPTUVNBNFODBOUBSPVWJOUFTQPSTVBTQBMBWSBTTgCJBT QPSTVB
MwHJDBEFBOgMJTFFQFMBSFMBmkPEFVNUFYUPDPNPVUSP4FEV[JEPT PTMFJUPSFT
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RVFSFNMFSPRVFGPJDJUBEPF TFOkPTBFNMPVDPTFBMVDJOBEPTBUSgTEPPC
KFUPEFMFJUVSB QFMPNFOPTEFNPOTUSBNJOUFSFTTFFNMFSFQSPDVSBNPRVF
RVFSFN%BrTFSJOUFSFTTBOUFEBSEJDBTEFPOEFFODPOUSBSPRVFGPJDJUBEP 
DPNFOUBEPFFMPHJBEP
0SJFOUBSPTMFJUPSFTRVFBQSFOEFNBMFS"OUFT EVSBOUFFEFQPJTEBMFJ
UVSB"KVEgMPTBDPOIFDFSPTUJQPTEFUFYUP TVBDJSDVMBmkPTPDJBM PDPOUFYUP
EFQSPEVmkP PTTJHOJ¯DBEPTDBSSFHBEPTEPTUFYUPT TVBSFMBmkPDPNPVUSPT
UFYUPT"KVEgMPTBEF¯OJSPTPCKFUJWPTEBMFJUVSBFFODVSUBSPDBNJOIP TBCP
SFBOEPNBJTUFNQPPRVFRVFSFNPVQSFDJTBNMFS
$PNQBSUJMIBSTBCFSFT FJTPVUSBUBSFGBEPNFEJBEPSEFMFJUVSB5PEPTUFNPT
TBCFSFTFPTTBCFSFTEFWFNTFSQBSUJMIBEPTFOUSFPTFOWPMWJEPTOPQSPDFTTP
EFBQSFOEJ[BHFNEBMFJUVSB"PNFEJBEPSDBCFBUBSFGBEFDPNQBSUJMIBSTJH
OJ¯DBEPT SFOPWBOEPWFMIBTTJHOJ¯DBm{FT JOTUJHBOEPPQFOTBNFOUPOBCVTDB
EFPVUSPTTJHOJ¯DBEPT DPOUSBQPOEPEJGFSFOUFTWJT{FTFFOUFOEJNFOUPT
%JBMPHBSDPNMFJUPSFTFUFYUPT'B[FSPEJgMPHPBDPOUFDFSFOUSFFMFT
&TUBnBGVOmkPCgTJDBFFTTFODJBMEPNFEJBEPS FNNFJPBVNDMJNBEF
DVNQMJDJEBEFFQSPYJNJEBEF

A virtude está no meio?
$FSUBNFOUF NVJUBTEBTQSPQPTUBTBRVJBQSFTFOUBEBT DMBSBNFO
UFOBEJSFmkPEFEBSQJTUBThDBSBDUFSJ[BmkPEFVNNFEJBEPS
EFMFJUVSBFTVBTQSJODJQBJTUBSFGBT DPMPDBNPNFEJBEPS
FTVBBUVBmkPOPNFJPEFVNEJgMPHPDPOTUBOUF BUFOUP 
PVWJOUF OFDFTTgSJP DPOUFYUVBMJ[BEP4FKBOPNFJPEPT
QwMPT EF PQPTJm{FT UFOTBT  CVTDBOEP TVQFSgMBT  TFKB
OPNFJPEFVNBSFMBmkPFOUSFMFJUPSFTQPTTrWFJTFPC
KFUPTQPSUBEPSFTEFUFYUPT CVTDBOEPVNBBmkPNBJT
RVBMJ¯DBEB
"rFTUkPJOGPSNBm{FTRVFQPEFSkPBKVEBSRVFNFT
UJWFSEJTQPTUPBUSJMIBSBGPSNBmkPEFTFSVNNFEJBEPS
PVGPSNBSNFEJBEPSFT
"MHVnN TF IBCJMJUB B WFSJ¯DBS TF B WJSUVEF FTUg OP
NFJP 

104

Instituto C&A - Prazer em Ler

DA PESSOAL ANTIGA DE UM
EN
AG
A
UM
EM
AS
AD
TR
ON
(ENC
)
FILÓSOFO DESCONHECIDO
que
Pensador criativo
eçar, da matéria-prima de

cê precisa, para com
e tudo
Como pensador criativo vo
, conhecimento, sentimentos
tos
cei
con
,
os
fat
:
ias
idé
vas
são feitas as no
s lugares de sempre.
Pode procurar tudo isso no
r.
tra
con
en
ssa
po
e
qu
is
rar por trio ma
algo original se for se aventu
tre
con
en
e
qu
vel
vá
pro
is
Contudo, é ma
busca de materiais
ê se torna um explorador em
voc
,
sim
As
s.
ida
bat
s
no
me
lhas
s desconhepercurso, vai visitar campo
No
ia.
idé
a
su
uir
str
con
ra
necessários pa
informação.
e levantar diversos tipos de
es
drõ
pa
vos
no
r
bri
sco
de
orido num
cidos,
les pedacinhos de vidro col
ue
aq
ão
ser
tar
jun
cê
vo
e
As idéias qu
se quiser algo novo
formar um desenho, mas,
até
m
de
po
s
Ele
.
pio
có
os
caleid
cê muda de
ou duas vezes. É aí que vo
a
um
s
i-lo
ud
sac
e
qu
ter
i
e diferente, va
r outras abordagens.
ista. Começa a experimenta
art
de
o
lad
u
se
o
era
lib
e
l
pape
“e se...?”. Esrevira as coisas. Pergunta
e
a
vir
,
iza
an
org
Re
.
ão
uiç
Segue sua int
ar as suas. Depois
até quebrar as regras e cri
de
Po
.
es
açõ
rel
vas
no
ce
tabele
a idéia nova.
disso tudo, aparece com um
pena insistir nela?
idéia é boa mesmo? Vale a
Agora, você pergunta: “Essa
er acontecer
disponho dos meios para faz
e
qu
rá
Se
ro?
pe
es
e
qu
o
Trará o retorn
nsa criticao que pretendo?”.
do juiz. Enquanto avalia, pe
ra
stu
po
a
ota
ad
cê
vo
ir,
Para decid
agina se o momento é
Procura falhas na idéia e im
s.
tra
con
e
s
pró
os
nte
me
s e forma um
cos, questiona pressuposto
ris
s
do
se
áli
an
a
faz
ê
propício. Voc
ão.
juízo. Enﬁm, toma sua decis
e que o munia em prática. Mas você sab
idé
a
su
r
pô
de
ra
ho
a
a
eg
Depois ch
que surgem. Ao contráitar todas as idéias novas
ace
a
sto
po
dis
tá
es
o
nã
vai ter que
do
de que sua idéia dê certo,
ten
pre
Se
ta.
len
vio
é
ão
tiç
rio, a compe
para o campo de bao guerreiro e leva sua idéia
tra
en
Aí
e.
qu
ata
o
ra
pa
rtir
e soldado.
pa
ser metade general e metad
ará
cis
pre
cê
vo
o,
eir
err
gu
talha. Como
te de atingir o objetivo.
tégico e tratar pessoalmen
tra
es
no
pla
u
se
r
ha
sen
De
ra enfrentar
po das trincheiras e força pa
cor
-apo
cor
ro
du
o
ra
pa
a
Ter disciplin
e outros contratempos.
idéias, recuos temporários
de
res
lido
mo
de
,
los
cu
stá
ob
nsformar sua
que for necessário para tra
o
er
faz
de
em
ag
cor
ter
é
Fundamental
idéia em realidade.
ociados. São Paulo, 1994
rotina. Cultura Editores Ass
Roger Von Oech, Um chute na

Instituto C&A - Prazer em Ler

105

DE
RELATOS
S
PRAZERE
TES
N
A
L
U
B
M
A

RES INDICAM
TO
A
L
E
R
S
O
E
U
(EM Q
O
NA LEITURA N O
R
E
Z
A
R
P
IR
T
EXIS
RINH
O E NO BURBU
R
R
O
M
O
D
TO
AL
LA PÚBLICA)
DE UMA ESCO

5. RUMO À BIBLIOTECA SOL NASCENTE

S

ubir a escadaria do Santa Marta, comunidade no coração da zona sul do Rio, parar
para respirar, avisar à porta da Missão Batista,
mais precisamente para o grupo de crianças
do Reforço Escolar Pra Melhor, que estamos ali
para um novo encontro na biblioteca. Ao seguir
pela viela, passa-se pela Associação de Moradores, pelo Grupo Eco, por dois ou três bares que
vendem balas e pastéis. No meio do caminho é
comum dar a mão a uma criança e conduzi-la
rumo às histórias. Já são muitos agregados aos
quais a gente estende a mão nessa direção.
O mosaico colorido onde se lê “Biblioteca Sol
Nascente” sempre dá as boas-vindas para quem
chega. É só abrir a porta vermelha, espalhar as
almofadas no chão, ver com o Gilson qual o livro
planejado naquela semana e esperar.
O barulho de vozes infantis não tarda. Sapatos guardados do lado de fora anunciam o
momento de aconchego e de grande excitação.
Como pode? Duas sensações tão distintas andando juntas? O ritmo quem determina são as
crianças. Sempre com elas e para elas. A biblioteca ﬁca viva.

106

Instituto C&A - Prazer em Ler

Gilson, mediador de leitura, nascido e criado
no Santa, conhece todos e impõe um respeito
enorme quando é chegada a hora da leitura de
uma história. O elo com as crianças vem se estendendo para a leitura de livros e não passa
despercebido pelas escadarias da comunidade.
Os pequenos cobram sua presença na biblioteca. Leitura de histórias, criação de histórias,
continuação de um capítulo de um livro, desses
que fariam medo nas crianças devido ao seu
tamanho, mas que ali é sorvido devagarzinho,
com gostinho de quero mais... Tudo isso habita
o cotidiano da Sol Nascente. A gente vai variando os livros, os assuntos, os autores, deixando
que a leitura crie raízes, que vá se desvendando
a cada encontro, gerando vontade e novos sentimentos nas crianças.

E pensar que cerca de três anos atrás não
existia biblioteca alguma no Santa Marta. Quando subo o morro ﬁco pensando no absurdo que
é ser criança e não poder crescer tendo direito
a uma formação leitora, com alguém preparado
para estimular este processo, com livros bonitos e bem escritos à disposição.
Nós, do Ciespi, consideramos esta realidade
coisa do passado. Lidamos com um presente
feliz e delicado e um futuro a ser construído
permanentemente.
Isabella Massa de Campos, educadora e
coordenadora dos projetos Rede Brincar e Aprender e
Bibliotecas Comunitárias – Transformando Espaços
Centro Internacional de Estudos e Pesquisas Sobre a
Infância-Ciespi — Rio de Janeiro (RJ)
www.ciespi.org.br

6. LER COM ARTE. QUER FAZER PARTE?

U

m projeto de leitura? Mas eu trabalho com
arte! Por que eu falei isso quando ﬁquei sabendo dos planos do Instituto C&A para 2006?
Por que me pareceu que a leitura estaria longe
da arte ou longe de mim? Acho que foi porque
eu não participei de um projeto de leitura na minha infância e nem na minha adolescência...
Foram essas as minhas reﬂexões no início
do trabalho. Se eu, em um primeiro momento,
naquele momento em que não pensamos acadêmica ou teoricamente e nem como “educadoras”, e sim como simples pessoas que carregam dúvidas, vivências e espontaneidade, tinha
essa visão estanque da leitura, eu não queria
que o mesmo acontecesse com os 1.100 alunos e alunas da Escola Conselheiro Carrão.

É claro que depois de falar isso (muitas vezes eu falo e depois penso) raciocinei e me lembrei de algumas coisas que já tinha lido sobre
leitura na infância, das propostas curriculares
de Língua Portuguesa e literatura que ajudei a
escrever de forma integrada com Arte, do tempo em que dei aula para 1ª e 2ª séries, etc., etc.,
etc.... Leitura está em tudo! Mas não adianta,
meu primeiro impulso revelava o que eu sentia
e o que muitas pessoas sentem. Então vamos
fazer um projeto que mude isso, que coloque a
leitura no meio de tudo, junto com tudo e, acima
de tudo, no meio de muito prazer!
Foi assim que nós elaboramos o primeiro
rascunho do projeto “Ler com Arte. Quer fazer
parte?”. Com a idéia de LER, mas (como dizem
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os alunos e alunas hoje em dia!) ler “de verdade”. Ler com vontade, ler o que se quer ler (mas
vale dar uma empurradinha!), ler misturando
linguagens, encontrando novas linguagens, e,
junto com toda essa Arte, ler convidando outros
a ler com a gente: QUER FAZER PARTE?
O projeto começou a tomar forma... Olhos
curiosos, de todas as idades, todos os dias, em
todos os horários: — É aqui que vai ser a nova
biblioteca? Quando podemos vir na biblioteca?
Podemos dar só uma olhadinha?
Só essas perguntas já eram prazerosas... Prazer em saber que todos estavam atentos, com
vontade, querendo conhecer... olhares curiosos!
Olhos curiosos são importantíssimos para LER
COM ARTE. Estávamos no caminho certo.
Então abrimos a biblioteca. E no primeiro dia
ela simplesmente encheu, lotou, transbordou
de alunos e alunas, professores e professoras
querendo ver tudo, mexendo em tudo, pegando livros e mais livros, encarando até os livros
mais velhos e desgastados do acervo antigo
como livros novos. E agora as perguntas eram:
– Quando vamos poder emprestar livros? Posso levar para casa?
Mais prazer ainda! Além de ver e manusear
os materiais, as pessoas queriam levar para
casa, ﬁcar mais tempo com os livros, revistas e
gibis. Se querem ﬁcar mais tempo, se querem
levar para casa, querem LER! LER do seu jeito,
LER no seu canto, no seu espaço.
Então chegou o grande dia, o primeiro dia
de empréstimos. Nós, ansiosas, com folhas de
empréstimo nas mãos. — Mas será que alguém
vai preferir vir à biblioteca para emprestar livros
em vez de jogar vôlei ou futebol na cancha, na
hora do recreio?
Esse dia, sim, foi prazeroso demais! Prazer, susto e muito trabalho juntos. Circularam
pela biblioteca cerca de 150 crianças e jovens
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durante aquele recreio. Emprestamos mais de
100 livros, gibis e revistas. Vimos crianças com
menos de 1,40m, que mal sabem ler, emprestando “Harry Potter 3” ou “Antologia Poética” de
Carlos Drummond de Andrade. Vimos adolescentes de 18 anos emprestando, com brilho no
olhar e sorriso maroto no rosto, gibis da Mônica
e do Menino Maluquinho. A ﬁla ﬁcava imensa e
nós nem tínhamos tempo de fazer nosso papel
de mediadoras, conversar sobre os livros, indicar, conversar... Apenas sorríamos diante da
ﬁla e anotávamos compulsivamente os nomes,
turmas e nomes de livros. Escolhiam pelas capas? Pelos nomes? Pela cor? Pelo conteúdo?
Pelo que eram os livros ou pelo que imaginavam que eram?
Naquele dia, não nos interessou nada disso.
O prazer foi ver todas aquelas crianças e jovens
com um livro debaixo do braço. Felizes, manuseando e folheando páginas. LENDO imagens e
letras, sonhos e viagens. O prazer foi ver o livro
como extensão do corpo de cada um, fazendo
parte de suas vidas.
Com o tempo nos organizamos melhor e
passamos a entender por que os pequenos da
2ª série se encantavam com livros densos ou
complexos, dos quais liam apenas algumas
linhas e nos devolviam sem entender praticamente nada: era o prazer de ter um livro na mão.
“Eu nunca tinha emprestado um livro... e as letras eram tão bonitas...”
Isso é ou não é PRAZER EM LER?
Isis Moura Tavares, coordenadora do projeto Colégio
Estadual Conselheiro Carrão — Curitiba (PR)

0!2! 02/.4! %.42%'!
(ESCOLHIDO COM A
PRECISÃO DE UM OLHAR
ATENTO A TUDO)
PRIMEIROS SOCORROS
Dicas para leitores principiantes

1.

5.

2.

6.

Tenha sempre um livro por perto. Fortalece a alma. Um livro pode ser aberto
a qualquer momento, pode dar o toque que
falta, pode apresentar o verso mais bonito,
pode encher o peito de coragem.
Não seja preconceituoso: leia tudo que
cair em suas mãos. De receita de patê
de fígado de galinha caipira a biograﬁa de setecentas páginas de algum ilustre desconhecido. Com o tempo, você vai selecionando o
que mais gosta de ler, o que mais precisa, o
que mais o ajuda e responde a seus desejos,
necessidades e lacunas.
Arrume tempo para ler. Tempo é uma
invenção de cada um de nós, talvez
a única que podemos dominar. Crie o seu
tempo. Descubra-o nas orelhas dos livros,
nos olhares perdidos sem horizontes, nos
buracos dos queijos. Tempo, quando se quer,
a gente inventa.
Ouça o que as outras pessoas têm a
dizer sobre uma leitura. Ninguém é
dono da verdade. Ninguém, de verdade. Por
isso, curta o prazer de conhecer outros entendimentos sobre o mesmo texto que várias
pessoas, todas diferentes, leram.

Acostume seus olhos à curiosidade leitora. Aproxime-se de objetos de leitura
sem receios, preocupações ou timidez. Os
olhos leitores não têm cerca. São saudavelmente curiosos.
Descubra – ou crie – um lugar só seu,
gostoso e interessante, para ler. Pode
ser seu quarto, um canto da sala, uma cadeira na varanda, um quintal arborizado, um
parque, uma praça.
Leia com todos os sentidos. Um texto
permite tudo. Veja. Sinta. Toque. Morda.
Rasgue. Ouça. Cheire. Coma. Comer idéias raramente dá indigestão.
Leia aos poucos. Como pedem a sua
fome e sua sede. Quando o coração
estiver frio, leia versos que estiquem suas
ﬁbras. Quando o coração estiver aquecido,
leia tudo.
Planeje-se como leitor. Faça o seu caminho. Da escolha à decisão de encerrar a leitura.
Desconﬁe dessa conversa que ler
é um remédio para muitos males.
Não acredite...mas, no fundo, bem lá no fundo, isso é verdade.

7.

3.

8.

4.

9.
10.

Instituto C&A - Prazer em Ler

109

Elô
A feijoada da nossa amiga Amália
estava mesmo uma delícia, vc não achou?
Não só pela comida, é claro, mas também
pelos assuntos interessantes que rolaram
por lá... Pelo que senti do que rolou na
festa, a maioria dos presentes falou de
VXDVSDL[}HV
(HX¿TXHLVyREVHUYDQGRFRPR
a leitura ocupa um lugar especial na
história das pessoas... Ouvindo bem o que
alguns contaram, percebi que tudo aquilo
revigorou minha vontade de ler e conhecer
novos textos... Nem sabia que existem
SXEOLFDo}HVGH3URXVWHPTXDGULQKRVGR
tipo mangá... Fiquei curioso... Vc não?
Nossa amiga tem um jeito legal de
juntar as pessoas... Vc sempre fala isso...
Falar dos livros que lemos e que estamos
lendo, das nossas experiências com eles
é como falar do que é importante das
nossas vidas. E isso funciona sempre e em
qualquer situação...
Quando comecei a colocar na roda,
entre um quitute e outro, algumas
LPSUHVV}HVVREUHD$GpOLD3UDGRYF
reparou como o povo se interessou? Ainda
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EHPTXHYFVDELDGHFRUR³&DVDPHQWR´9F
é mesmo uma danada! Foi um show! Todo
mundo gostou e queria mais, vc viu?
É isso. Lendo, vivendo e comentando...
&RPKXPRUFRPVXWLOH]DFRPDOHJULDFRP
“joie de vivre”, não é?
E vc já terminou aquele livro que tem
um título sobre cachorro, mas não é?
eLVVRPHVPR"$JRUD¿TXHLLQWHUHVVDGRHP
saber...
Por falar nisso, ouvi na Eldorado que
na próxima quinta nossa admirável e
queridíssima poeta mineira estará em
SHVVRDQD%LEOLRWHFDGR&DUPRjV
horas, declamando poemas do “Oráculos de
Maio”, num recital. E de quebra lança seu
primeiro livro de literatura infantil.
Já conferi tudo e inscrevi o nosso nome...
Tudo bem?
Aguardando o tão esperado
e sonoro sim.
&RPEHLMRVERQV
Gil

Gil,
Ai, que delícia. Pão com poesia: tem
coisa melhor?
Desse jeito, a gente vai acabar
engordando – engordando a alma! Ha ha ha!
Não vou poder escrever muito, porque
tô correndo para entregar notas e diários.
Só não posso deixar de comentar: vc viu a
eleição de José Mindlin para a ABL?
Nunca li nada escrito por ele,
mas já ouvi palestras. Agora, o mais
impressionante é o seguinte: ele é dono
da maior biblioteca particular da América
do Sul – 45 000 volumes, que ele doou
j863(OHD¿UPRXTXHVXDDWXDomR
como “Imortal” será difundir a leitura e a
formação de bibliotecas. É demais, hein?!
&RPDQRVHVHSUHRFXSDQGRFRPTXH
mais brasileiros tenham acesso aos livros!

Tomara que ele viva muito e que outros
Josés sigam esse exemplo.
Beijo
Elô
364XHURVDEHUGH3URXVWHP+4
sim.
PS 2. Não tem quem não adore ouvir
uma história, saber da vida de um escritor,
comparar vida e obra – e você é um bom
contador!
PS 3. O livro eu já terminei. É muito
bom!
O narrador-personagem é um autista,
que encontra o cachorro da vizinha morto,
é acusado de tê-lo matado e quer provar
que não foi ele. Daí , dá uma de detetive,
mas, como é autista, a mente dele funciona
de outro jeito. Muito legal! Só lendo...
PS 4. SIM!
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Conclusão
Poucas palavras que nada concluem e se abrem
para outras leituras, outras leituras...

&N NBUnSJB EF MFJUVSB  B DPODMVTkP n TFNQSF QSPWJTwSJB  SFNPUB  JOTUgWFM
"TDFSUF[BTOPTSFNFUFNhDPOUJOVJEBEFEPUSBCBMIP EBJOEBHBmkP EBQFT
RVJTB EBQSPTBFTUJDBEB3FNFUFNOPT BJOEB BPVOJWFSTPEPQPTTrWFM EB
DPOTUSVmkPFNBCFSUP&TDPMIBTFPQm{FT EFUBMIFTFBQPTUBT PMIPTBUFOUPT
BPUFNQPRVFDIFHBFBOVODJBPGVUVSP
'BmBEPTFVUSBCBMIPBGFSSBNFOUBQFMBGPSNBmkPEPTMFJUPSFTFEFTFOWPM
WJNFOUPEPHPTUPQFMBMFJUVSB-FJB GBmBTFWPDpUBNCnNVNMFJUPS-FJUPS
DPNPVTFNBEKFUJWPT&MFKBBMFJUVSBDPNPTFVDBOEJEBUPQSFGFSJEPFEpMIF
VNNBOEBUPEFNVJUPUFNQP EFUFNQPTFN¯N WJUBMrDJP
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"QPTUFOBQBSDFSJB1BSDFJSPTEFUSPDBT EFE|WJEBT EFSFHJTUSPT EFBGFUP
TJNCwMJDPFEFQSB[FSQFMBBQSFOEJ[BHFN&TGPSDFTFFMBODFTVBTJEnJBTBP
NVOEP4FKBTVKFJUPEPTFVDBNJOIP GB[FOEPTPQBEFMFUSJOIBTDPNBTQF
ESBTOPNFJPEPDBNJOIP WJTUPRVFTFNFMBTPQSB[FSOPTFTDBQB
-FJBUVEPPRVFGPSQPTTrWFMFBDPTUVNFTFVTPMIPTMFJUPSFThFTDPMIBOF
DFTTgSJBFTVQFSBEPSB6NBMFJUVSBBCSFPVUSBMFJUVSBFTVQFSBPVUSBMFJUVSB
FQFEFPVUSBMFJUVSBFTVQFSBPVUSBVNBIJTUwSJBNFJPTFN¯NFCPBEFTF
DPOUBS MFSFFTDSFWFS
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