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Resumo  
   
  
  
A presente pesquisa aborda a palavra literária como motivadora para a construção de 

diálogos e interações pessoais. O estudo é feito a partir dos encontros promovidos 

pelas Tertúlias Literárias com a presença de um mediador, cujo conhecimento literário 

e suas intervenções no processo de leitura favorecem a discussão, a interpretação e 

a atribuição de sentido ao texto. A hipótese dessa pesquisa é que a metodologia 

proposta pelas Tertúlias Literárias associada à presença de um mediador com a 

função de acolher e articular a fala dos participantes, despertaria mais 

especificamente o olhar literário, ampliando as possibilidades de entendimento e 

significação das obras apreciadas. O estímulo à reflexão e ao diálogo, assim como o 

poder de argumentação das ideias e a construção do pensamento crítico, seriam 

formas de tornar a percepção do sujeito leitor uma experiência de leitura 

transformadora seja em relação a si mesmo, seja aos seus interlocutores, ou ainda 

em relação a sua maneira de se colocar no mundo. Para embasar esse estudo, serão 

abordados os pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin e sua concepção de 

linguagem, bem como alguns de seus conceitos fundamentais para a teoria literária, 

como polifonia, dialogismo e alteridade; além dos estudos de Paulo Freire sobre a 

importância do ato de ler e o papel do sujeito leitor. Ramón Flecha e suas 

investigações científicas baseadas em teorias e práticas superadoras de desigualdade 

será nosso suporte teórico para o estudo das Tertúlias Dialógicas Literárias e para a 

concepção de Aprendizagem Dialógica. Por fim, Antonio Candido e sua defesa pelo 

direito à literatura, como uma necessidade básica do ser humano, é a tônica que 

regerá essa pesquisa.  

  
Palavras-chave:  Mediador de Leitura; Leitor Literário; Diálogos na literatura; Tertúlias 
Literárias; Palavra literária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract   
  
  

The present research approaches the literary word as a motivator for the construction 

of dialogues and personal interactions. The study is based on gatherings promoted by 

the Tertúlias Literárias, with the presence of a mediator, whose literary knowledge and 

his interventions in the reading process favor discussion, interpretation and attribution 

of meaning to the text. The hypothesis of this research is that the methodology 

proposed by the Tertúlias Literárias associated with the presence of a mediator, whose 

function is to welcome and articulate the participants’ speech, would awaken more 

specifically the literary view, expanding the possibilities of understanding and meaning 

of the assessed works. Encouraging reflection and dialogue, as well as the power of 

argumentation of ideas and the construction of critical thinking, would be ways to make 

the reader's perception a transforming reading experience, whether in relation to 

themselves or to their interlocutors, or still in relation to their way of placing themselves 

in the world. To support this study, Mikhail Bakhtin's theoretical assumptions and his 

conception of language will be addressed, as well as some of his fundamental 

concepts for literary theory, such as polyphony, dialogism and alterity; in addition to 

Paulo Freire's studies on the importance of the act of reading and the role of the reader. 

Ramón Flecha and his scientific investigations based on theories and practices that 

overcome inequality will be our theoretical support for the study of Tertúlias Dialógicas 

Literárias and for the conception of Dialogical Learning. Finally, Antonio Candido and 

his defense of the right to literature, as a basic human need, is the tone that will conduct 

this research. 

Keywords: Reading Mediator; Literary Reader; Dialogues in Literature; Tertúlias 

Literárias; Literary word.  
  
  

  
  
  
  
  

  



 
 

Sumário   
  
  
Introdução....................................................................................................... 9  
  
  
  
Capítulo 1 - Literatura sim!............................................................................ 14 
 
1.1                Da força da palavra literária........................................................ 14 
  
1.2                Da leitura do mundo e da palavra ou palavra-mundo................. 20 
  
1.3                Da ação de mediar...................................................................... 25 
  
 
Capítulo 2 - Tertúlias Dialógicas Literárias: um mergulho nos clássicos da 
literatura universal......................................................................................... 30 

  
2.1                Origem: ler para dialogar e criar novos sentidos........................ 30 
  
2.2                Bases teóricas: uma proposta metodológica.............................. 36 
  
  
  
Capítulo 3 - Quando a prática e a teoria caminham na mesma direção... 44 
 
3.1  Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força...........47 
 
3.2  Declarem o estado de peste. Fechem a cidade......................... 61 
 
3.3  Olhos de cigana oblíqua e dissimulada...................................... 73 
 
  
  
  
Considerações finais ou 
entrelaçamentos.............................................................................................85 
  
  
 
Referências.....................................................................................................88 
  



9 
 

 
 

Introdução 
 
A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se 
ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o 
meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. (BAKHTIN, 2006, p. 115) 
 

Nossa proposta com esta pesquisa é despertar o interesse e construir um olhar 

investigativo sobre a força da palavra e a interação locutor/interlocutor na leitura do 

texto literário que, conforme nossa hipótese, são as responsáveis pelas 

transformações pessoais, culturais e sociais no contexto não apenas educacional, 

mas também – e, talvez, sobretudo – no extra educacional. A hipótese aqui formulada 

se constrói a partir de nossa experiência como mediadora de Tertúlias Literárias 

somada aos estudos e reflexões mais atuais sobre questões de leitura e de formação 

do leitor.  

Em perspectiva mais expandida, podemos dizer que, alinhar o direito à 

literatura à discussão sobre a importância do texto literário na formação do leitor e ao 

papel do mediador de leitura nas Tertúlias Dialógicas Literárias, será o percurso deste 

trabalho.  

Para desenvolver esse estudo, propomos um diálogo entre os 2 eixos 

fundamentais que o compõe: (1) as Tertúlias Literárias e sua metodologia; (2) a 

mediação de leitura com intervenções específicas nas interações a partir do texto 

literário – como forma de evidenciar a criação da leitura críticointerpretativa, 

destacando questões relacionadas à formação do leitor. A construção dessa conversa 

apoia-se nos pressupostos teóricos de Bakhtin (2006, 2010, 2011) e suas 

contribuições à teoria do discurso, apresentando conceitos e reflexões sobre 

linguagem, dialogismo, polifonia, alteridade e construção de sentido. A partir desses 

estudos, podemos compreender a leitura literária de forma muito mais significativa e 

prazerosa, para além de decodificações e identificação de elementos da narrativa. A 

leitura, segundo o autor, é um ato dialógico incessante, no qual estão implicados 

locutores, interlocutores suas vozes e contrapalavras. 

 
A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação 
assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é 
opor a palavra do locutor uma contrapalavra. (BAKHTIN, 2006, p. 127, 
grifos do autor) 
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Trazemos também Paulo Freire (1967, 1989, 2019, 2020, 2021) e sua teoria 

baseada no conceito de diálogo como construção da aprendizagem e transformação 

da realidade. Para o autor:  

 
 “[...] o diálogo é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma 
matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da 
humildade, da esperança, da fé, da confiança, que se configuram em 
matriz educacional. Por isso, só o diálogo comunica. É quando os dois 
polos do diálogo se ligam assim, com amor, esperança, com fé um no 
outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se então uma relação 
de simpatia entre ambos. Só, então, há comunicação.” (FREIRE, 
1967, p. 114). 

 

Mas, a literatura está para além da comunicação. Ela propõe outras 

perspectivas, uma vez que os textos literários são intimamente ligados à arte e, 

portanto, à subjetividade. Seu caráter não é somente linguístico, mas também – e 

principalmente – ético e estético. Seu princípio é desestabilizar e provocar mudanças, 

visto que rompe normas pré-estabelecidas e nos apresenta o novo. 

Nesse sentido, nossa investigação busca responder à pergunta que, na 

realidade, dá origem a esta pesquisa, a saber: em que medida os encontros 

promovidos pelas Tertúlias Literárias poderiam trazer contribuições ainda mais 

enriquecedoras, uma vez realizados por mediadores de leitura com formação literária 

e com a função de acolher e articular as várias falas dos leitores-participantes? E 

ainda, uma vez garantido o direito à literatura, como se garantiria a ponte entre o 

encantamento promovido pela leitura do literário e a transformação do sujeito leitor, 

no tocante a sua autopercepção e percepção de mundo que o rodeia? 

Essas duas perguntas norteiam nosso estudo que se desenvolve em três 

capítulos. O capítulo primeiro apresenta uma exposição dos pressupostos teóricos, 

com ênfase nas relações entre humanização e literatura. Para tal, apoiamo-nos nas 

contribuições de Antonio Candido e Paulo Freire acerca da importância da leitura 

como parte integrante de nossas vidas e da nossa própria formação enquanto sujeitos. 

Nas palavras de Candido (1988, p. 193), “Uma sociedade justa pressupõe o respeito 

dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e 

em todos os níveis é um direito inalienável”. 
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Ainda nesse capítulo, ressignificamos o papel do mediador de leitura literária, 

como ponte nos processos socioculturais e responsável pelo despertar de novos 

olhares para a literatura e para a vida, colocando o leitor num lugar de inquietação e 

reflexão, capaz de elaborar, construir e compor potencialidades interpretativas. 

 
O leitor não é passivo, ele opera um trabalho produtivo, ele reescreve. 
Altera o sentido, faz o que bem entende, distorce, reemprega, introduz 
variantes, deixa de lado os usos corretos. Mas ele também é 
transformado: encontra algo que não esperava e não sabe nunca 
aonde isso poderá levá-lo. (PETIT, 2008, p. 28) 

 

Nessa direção, pretendemos descentralizar a ideia de autoria na figura do 

escritor, colocando a leitura literária como uma experiência de viagem e descobertas. 

De acordo com a nossa proposta, o mediador, nas Tertúlias Literárias em contextos 

não escolares, é figura fundamental para a fruição da prática de leitura, assim como 

para a disseminação da literatura e o acesso ao texto, que se constrói não apenas por 

meio de impressões iniciais, mas sobretudo, pela observação e análise cuidadosas 

de procedimentos referentes à linguagem poética. É ele quem vai construir a ponte 

entre o leitor e o texto, que levará à transformação que nomeia esse trabalho. 

Mas, o que são Tertúlias Literárias? Com relação à sua dinâmica, Flecha (1997) 

esclarece: 

 
A tertúlia literária se reúne em sessão semanal de duas horas. Decide-
se conjuntamente o livro e a parte a comentar em cada próxima 
reunião. Todas as pessoas leem, refletem e conversam com familiares 
e amigos durante a semana. Cada uma traz um fragmento eleito para 
lê-lo em voz alta e explicar por que razão lhe resultou especialmente 
significativo. O diálogo se vai construindo a partir dessas 
contribuições. Os debates entre diferentes opiniões se resolvem 
apenas através de argumentos. Se todo o grupo chega a um acordo, 
ele se estabelece como a interpretação provisoriamente verdadeira. 
Caso não se chegue a um consenso, cada pessoa ou subgrupo 
mantém sua própria postura; não há ninguém que, por sua posição de 
poder, explique a concepção certa e a errônea (1997, p. 17-18, 
tradução nossa). 

 

Destinada a pessoas sem formação universitária, a Tertúlia Dialógica Literária 

foi criada no final da década de 70, na Escola de Educação de Pessoas Adultas da 

Verneda de Sant-Martí, em Barcelona/Espanha, por educadores progressistas, em 
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conjunto com participantes da escola, que estavam iniciando ou retomando sua 

escolaridade. 

Sua fundamentação teórico-metodológica se baseia nos princípios da 

Aprendizagem Dialógica e na leitura de criações literárias universais. O conceito de 

Aprendizagem Dialógica e seus princípios, bem como o modelo dialógico de leitura 

foram desenvolvidos por Ramón Flecha, professor na Universidade de Barcelona e 

diretor do Centro de Investigação CREA (Community of Research on Excellence for 

All), da mesma universidade. 

Esses conceitos foram selecionados e se apoiam, principalmente, nos 

subsídios de Paulo Freire para a Educação e de Habermas para a Sociologia e serão 

nosso objeto de discussão no capítulo 2 desta Dissertação. A seguir, apontamos os 

sete princípios que norteiam a aprendizagem proposta: diálogo igualitário, inteligência 

cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e 

igualdade de diferenças. A articulação entre esses princípios orienta e pretende 

possibilitar uma transformação social e educativa na direção de uma sociedade menos 

desigual. 

 
A aprendizagem dialógica caminha "nos ombros dos gigantes". 
Baseia-se nas principais teorias e pesquisas da comunidade científica 
internacional, levando em conta sua diversidade de saberes. Seu 
enfoque interdisciplinar, necessário para a análise dos problemas 
educacionais, supera concepções que se baseiam somente em uma 
disciplina, em detrimento das contribuições de outras, ou até mesmo 
travam uma guerra corporativa de disciplinas. (AUBERT et al, 2016, p. 
25). 
 

Finalmente, apresentamos no capítulo 3, o coração de nossa pesquisa: a 

prática das Tertúlias Literárias aliada à formação literária do mediador e suas 

intervenções.  

Por meio dessa experiência, trazemos o mediador de leitura como figura 

fundamental – para as intervenções e metodologias específicas no trabalho –, capaz 

de auxiliar na significação da leitura, de acolher e articular os diferentes olhares, de 

assegurar o direito à literatura, de despertar o encantamento e o mergulho do sujeito 

leitor em si mesmo e no outro. Como o mediador interage? Qual o impacto da leitura 

literária em nossas vidas? Acreditamos que o mediador com conhecimentos literários 
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específicos, alinhado à proposta de interação e comunicação presentes na dinâmica 

das Tertúlias, oportuniza o despertar de uma leitura literária sensível, ativa e atenta, 

fruto da reflexão dos aspectos que a obra suscita, possibilitando o encantamento e a 

transformação do olhar do participante dessa vivência. Dessa maneira, 

demonstraremos aqui, em que medida a prática das Tertúlias Literárias torna-se ainda 

mais rica, quando conduzida por um mediador que amplia os olhares para a leitura 

literária e, consequentemente, para a leitura de mundo. 
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Capítulo 1  
_______________________________________________________________ 
Literatura sim! 

 

O que pode a literatura?  

 
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros 
seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o 
mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma 
técnica de cuidados para com a alma; porém, revelação do mundo, ela 
pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a 
partir de dentro. (TODOROV, 2009, p. 76) 

 

Para falar sobre a importância da literatura na formação humana e seu 

potencial transformador, realizamos, nesse capítulo, reflexões acerca da força da 

palavra literária associada ao trabalho de mediação de leitura. Melhores leitores da 

palavra são também melhores leitores de mundo. Em outras palavras, a literatura nos 

ajuda a viver.  

___________________________________________________________________ 
1.1 Da força da palavra literária  
 

Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. 
(CANDIDO, 1988, p. 188) 

 

Muito já foi dito sobre a beleza e a força da palavra literária. Entretanto, esse é 

um assunto que não se esgota (além de ser fonte de questionamentos, reflexões e 

descobertas). Ela é registro mas, antes de registro, é expressão – infindável de 

pensamentos e experiências humanas, impressões sensoriais profundas que nos 

oferecem modelos capazes de modificar a percepção de nós mesmos, do outro e do 

mundo.  

Ezra Pound, em ABC da Literatura, afirma que a “literatura é a linguagem 

carregada de significado até o máximo grau possível”, “é novidade que permanece 

novidade” (2013, p. 35-36).  

Maurice Blanchot (2005) usa a imagem do canto das sereias como metáfora 

para tratar o fenômeno literário. Para o autor, o encontro de Ulisses com seres 

sobrenaturais é o encontro do escritor com a voz que o chama e o obriga a escrever 



15 
 

 
 

– a voz que seduz e encanta –; a força desafiadora que move a literatura e que 

promove o encontro entre autor e leitor, vozes internas, experiências subjetivas e 

intersubjetivas, que representam troca, compreensão, profundidade e transformação 

permanentes. 

 
As Sereias: consta que elas cantavam, mas de uma maneira que não 
satisfazia, que apenas dava a entender em que direção se abriam as 
verdadeiras fontes e a verdadeira felicidade do canto. Entretanto, por 
seus cantos imperfeitos, que não passavam de um canto ainda por vir, 
conduziam o navegante em direção àquele espaço onde o cantar 
começava de fato. Elas não o enganavam, portanto, levavam-no 
realmente ao objetivo. Mas, tendo atingido o objetivo, o que acontecia? 
O que era esse lugar? Era aquele onde só se podia desaparecer, 
porque a música, naquela região de fonte e origem, tinha também 
desaparecido, mais completamente do que em qualquer outro lugar do 
mundo; mar onde, com orelhas tapadas, soçobravam os vivos e onde 
as Sereias, como prova de sua boa vontade, acabaram 
desaparecendo elas mesmas. (BLANCHOT, 2005, p. 3) 

 

Seria esse o lugar da literatura? Lugar de estranhamento, mistério e 

deslumbramento?  

Há algo de maravilhoso na literatura, espécie de canto que encanta, desperta 

desejos, impõe privilégios. Desses que só os merecedores de ouvir o seu som – assim 

como Ulisses e aqueles que se encorajam nesse mergulho profundo –, são capazes 

de desfrutar. Tomemos o canto, a navegação ao seu encontro e o mergulho profundo 

como a narrativa, da qual nos fala Blanchot: o movimento imprevisível, poderoso e 

atraente. O intervalo entre o real e o imaginário que nos é dado em forma de imagens 

e palavras. 

À essa força arrebatadora que aprisiona, liberta e fascina, dá-se o nome de arte 

da linguagem. A arte que promove a dança das palavras, com seus ritmos, métricas, 

sonoridades e sentidos profícuos.  

A literatura tem a potência de dizer o máximo com o mínimo de palavras, de 

captar a essência da palavra, sua densidade. Descobrir relações que aparentemente 

não existiriam. A literatura revela aquilo que os olhos comuns não veem; aquilo que 

só o poeta é capaz de enxergar. Abre espaço para novas ideias, discussões e 

inúmeras interpretações. Não é um caminho de mão única, mas tem uma estrutura 

que fala tanto quanto sua semântica; nada no texto literário é gratuito. Com 
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significados plurais, este fenômeno da linguagem suscita diferentes sentimentos, 

percepções e reações, que variam de acordo com o repertório de cada leitor.  

A literatura fala do homem e do universo. É antes de tudo imagem sensorial. 

Ela carrega consigo novas formas de pensar, provoca estranhamento e 

desautomatiza. É expressão fora da previsibilidade. Manifestação de linguagem que 

surpreende.  

Viktor Chklovski, em seu texto "A arte como procedimento", traz à tona 

proposições em torno da literatura e da arte, como provocadoras desta situação de 

instabilidade do sujeito leitor. Para o autor, o estranhamento fascina ao mesmo tempo 

que é ameaçador. Causa repulsa e medo, porque é desconhecido. Mas pode ser 

arrebatador. Esse estranhamento, particularização ou singularização, são 

fundamentais no processo de criação e compreensão artística, uma vez que 

desautomatiza, desfamiliariza o olhar e por isso o torna único, inaugural. “A 

automatização engole os objetos, os hábitos, os móveis, a mulher e o medo da guerra. 

Se toda a vida complexa de muita gente se desenrola inconscientemente, então é 

como se esta vida não tivesse sido.” (CHKLOVSKI, 1978, p. 44-45) 

Antonio Candido (1988) ressalta, em “O direito à literatura”, a necessidade 

humana do contato com a fabulação e a fantasia, como fonte de equilíbrio mental e 

social: “Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece 

corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação 

constitui um direito”. (p. 177)  

Dessa forma, podemos afirmar que a literatura é fator indispensável de 

humanização, atuando, inclusive, no nosso subconsciente e inconsciente e 

representando, por isso, papel formador da nossa personalidade. A esse universo 

fabulado, espécie de “sonho acordado da civilização” (CANDIDO, 1988, p. 177), 

pertence a literatura e tudo aquilo que envolve o poético. Consequentemente, 

aproximar homens e livros seria uma ação humanizadora da literatura, assegurando 

assim, um direito básico e universal dos sujeitos. Ou seja, para além de um direito 

humano, a literatura é uma necessidade universal. A fabulação integra os sujeitos, à 

medida que passa a ser componente de sua visão do mundo e de sua maneira de ser. 
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Por isso, toda experiência de leitura (subentende-se, aqui, boa literatura)1 é 

enriquecedora, pois ela ensina a enxergar a vida com outros olhos, de outras 

maneiras. É exercício constante de alteridade – o reconhecimento de si e do outro – 

fundamental na construção das relações humanas. Como diz Freire (2019, p. 32), “[...] 

estar no mundo implica necessariamente estar com o mundo e com os outros.” 

Podemos dizer que sujeitos leitores compreendem melhor o mundo.  

Para falar sobre os direitos humanos, Candido (1988) defendeu que tudo aquilo 

que nos é indispensável é também indispensável ao próximo. Se a literatura é 

indispensável (uma vez que se constitui como uma linguagem poderosa de instrução, 

denúncia, expressão e manifestação de emoções e visões de mundo), deve ser 

acessível a todos. E ainda, uma sociedade bem organizada, deveria ter todos os tipos 

de leitura – do folclore a Dostoiévski – ao alcance de todos. Trata-se de justiça social. 

Literatura diversa e de qualidade para todos. É esse o princípio da literatura como um 

direito. 

 
Nesse ponto as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa 
obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a 
certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, 
coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia que sejam 
privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que 
o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski e ouvir os 
quartetos de Beethoven? (CANDIDO, 1988, p. 174) 

 

Há ainda outro aspecto – talvez o mais importante, segundo Candido (1988) – 

que faz a literatura atuar sobre os sujeitos de modo transformador: a forma como os 

textos são construídos. Esse é o lugar do literário, na sua qualidade poética, que 

confere força à palavra, protagonista de nossa pesquisa. Forma e conteúdo sempre 

indissociáveis e determinantes na combinação de palavras, sonoridades e proposição 

de sentido. “A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro 

a se organizar; em seguida, a organizar o mundo.” (CANDIDO, 1988, p. 179)  

 
1 Mario Vargas Llosa, em entrevista para o Fronteiras do Pensamento, responde à pergunta: Como 
reconhecer a boa literatura? “A boa literatura é aquela que não nos dá uma visão mecânica da vida, 
mas sim, uma visão dinâmica, na qual sentimos que nessa ficção, uma verdade profunda está sendo 
expressa. E que não pode ser expressa de outra forma. Isso nos faz entender melhor o que os seres 
humanos são, quais são as paixões humanas, o que significa a violência das relações humanas, 
também o que significa o amor, o prazer, a aventura e ser capaz de viver além dos seus próprios limites. 
A visão da vida, a visão do ser humano, é o que faz essa obra ser grande.” (tradução nossa) 
https://www.youtube.com/watch?v=Vo-PgsyqDQQ 
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Voltemos a nossa pergunta inicial: 

Mas afinal, o que pode a literatura?  

E ainda: Por que ela nos ajuda a viver? Como ela faz isso?  

Difícil responder, tamanha a abrangência das possibilidades de respostas. 

Vamos, aqui, a algumas delas: sua singularidade, seu valor ético e humanista, além 

de sua importância para o campo da cultura e da formação da subjetividade, fazendo 

desta um meio e um caminho para uma vida melhor. Todorov (2009, p. 23), em A 

literatura em perigo, afirma: “Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta 

que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver.”  

Segundo o autor, a literatura amplia nosso universo e nos ajuda a descobrir 

mundos, uma vez que nos coloca em contato com outras experiências, para além das 

nossas próprias, facilitando sua compreensão. Assim, “nos proporciona sensações 

insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo.” 

(TODOROV, 2009, p. 24). Tudo isso nos leva a pensar sua importância e necessidade, 

para além de um direito. Muito mais que entretenimento, é a força da palavra que leva 

à transformação – como sugere o subitem deste capítulo.  

“A literatura é uma saúde”, diz Deleuze, em Crítica e Clínica (2011, p. 9). É 

saúde porque sua função fabuladora nos permite resistir à opressão. Saúde que nos 

é dada pelas mãos-palavras do médico-escritor. Espécie de antídoto para os males 

do mundo, pois abre novas possibilidades de existência, novas possibilidades de 

pensar e agir. Nesse sentido, pensar o impensável com e pela literatura pode ser 

libertador, uma porta para novas vidas, novas saídas. Temos aqui o conceito de 

literatura como resistência ao pensamento opressor, ou seja, uma literatura que 

promove saúde.  

 
É através das palavras, entre as palavras, que se vê e se ouve. Beckett 
falava em "perfurar buracos" na linguagem para ver ou ouvir “o que 
está escondido atrás". De cada escritor é preciso dizer: é um vidente, 
um ouvidor, "mal visto mal dito”, é um colorista, um músico. 
(DELEUZE, 2011, p. 9) 

 

A linguagem é o começo de tudo, lembra Paul Valéry (1991) em sua 

conferência “Poesia e pensamento abstrato”. Ela tem poderes – som, ritmo, 
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velocidade, musicalidade, sentido – capazes de produzir estados poéticos por meio 

das combinações das palavras. É arte que comove, leva à experiência de espanto e 

maravilhamento.  

 É justamente do espanto, que nasce a literatura. Nasce e vive do espanto: 

 
A literatura, conforme sugere Sartre (2004) em Que é a literatura?, 
nasce do espanto, da impossibilidade humana de, valendo-se 
exclusivamente da razão, encontrar respostas capazes de apaziguar 
os anseios desses seres lacunares que somos. Talvez resida aí a 
explicação do seu não desaparecimento: o homem sempre foi 
surpreendido por questões que o inquietam, que nele suscitam o 
espanto. A sensibilidade, a imaginação, o sonho, a fantasia são, então, 
convocados como auxiliares na tarefa de conferir uma espécie de 
conforto ao homem. Não é por acaso que nos depararemos em É isto 
um homem? com Primo Levi (1990) recitando o canto de Ulisses e 
trechos de A divina comédia, de Dante Alighieri, a um amigo também 
prisioneiro nos Campos de concentração nazista em Auschwitz. 
(NAVAS, 2017, p. 148) 

 

Por isso, a literatura não desaparece. Por isso, é indispensável. Por tudo que 

nos oferece – sua força de ação, deleite e conhecimento. A literatura é, 

exclusivamente, uma forma de linguagem. E somos nós, leitores, quem ditamos o 

ritmo da leitura e permitimos toda a sorte de manifestações do imaginário. Nesse 

sentido, ela é única e se difere de todas as outras formas de arte.  

Cabe-nos ainda, nesse capítulo, ressaltar a importância da literatura, sobretudo 

nos tempos atuais – tempos em que se lê cada vez menos.  Há alguns anos, observa-

se a leitura literária perdendo seu espaço nas escolas. Ela vem sendo, cada vez mais 

intensamente, substituída por livros didáticos e conteúdos obrigatórios que 

desconsideram seu valor cultural, estético, crítico, dialógico e universal. A era digital 

e o frenético ritmo como as informações circulam, são outros fatores que não permitem 

disponibilizar tempo e direcionar interesse para o literário. Por fim, em tempos de fake 

news e valorização de coisas a despeito de pessoas, cabe a pergunta: haveria, 

realmente, lugar para a experiência literária?  

Mais do que nunca, a literatura se faz urgente e necessária. Precisamos provar 

da sua arte, da sua beleza, do incômodo, espanto e inquietações que provoca, para 

nos deslocarmos de nossas perspectivas já sedimentadas e avançarmos, opondo-nos 

à alienação, ao conformismo, à mesmice.   
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Compagnon (2009) lembra Proust no Em busca do tempo perdido, para falar 

da consagração da literatura: 

 
“Somente pela arte, continuava Proust, podemos sair de nós mesmos, 
saber o que enxerga outra pessoa desse universo que não é igual ao 
nosso, e cujas paisagens permaneceriam tão ignoradas de nós como 
as por acaso existentes na lua.” (p. 21)  
 

 Essas propostas reflexivas têm como pano de fundo a relação entre literatura 

e direitos humanos – relação esta que dialoga fortemente com as bases que regem a 

metodologia das Tertúlias Dialógicas Literárias, como veremos no capítulo 2 dessa 

Dissertação.  

Esse é, também, nosso propósito a partir da experiência das tertúlias: tornar 

aquilo que nos parece óbvio e simples – embora saibamos que não o é – uma 

realidade palpável. Retomando Candido (1988), assim como todas as pessoas 

deveriam ter direito à moradia, alimentação, saúde e educação – bens essenciais ou 

incompressíveis, – seria também a arte e, em especial, a literatura, um direito 

indispensável, fundamental aos seres humanos.  

Literatura sim! 

 

___________________________________________________________________ 
1.2 Da leitura do mundo e da palavra ou palavra-mundo 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 1989, p. 9) 

 

A citação que trazemos para abrir esse subitem aponta para a ideia de que o 

ato de leitura não se restringe e tampouco se esgota na decodificação da palavra. A 

leitura e a interpretação crítica daquilo que se lê vêm marcadas pela leitura do mundo; 

e trazem consigo aquilo que compõe a nossa história – nossas memórias e 

experiências.  

Segundo Freire (1989), o ato de ler é um movimento dinâmico, que implica a 

percepção crítica, interpretação e reescrita do que foi lido, carregando marcas e 
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significação da experiência existencial do leitor. O pensamento e a pedagogia de 

Freire comungam da ideia de que “ler a palavra e aprender como escrever a palavra, 

de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do aprender como escrever 

o mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de estar em contato com o 

mundo.” (FREIRE, 2021, p. 15)  

Esse é o pressuposto para uma alfabetização na qual “o ato de aprender a ler 

e escrever é um ato criativo que implica uma compreensão crítica da realidade” 

(FREIRE, 2021, p. 194), que aqui correlacionamos com a experiência da leitura 

literária nas Tertúlias: uma leitura transformadora, que nasce das interações entre 

leitores, escritor e mediador.   

Nesse sentido, entrar em contato com o mundo é entrar em contato com o 

outro; isto é, com a diversidade e a pluralidade de olhares, que passam a nos constituir 

como sujeitos mais críticos e conscientes.  

Para reiterar a ideia de leitura de mundo, recorremos, aqui, à Inteligência 

Cultural, um dos princípios da Aprendizagem Dialógica, base teórica que sustenta a 

metodologia das Tertúlias: 

 
O princípio de Inteligência Cultural pressupõe e reconhece a 
inteligência como processo intersubjetivo, originária das experiências 
de vida dos sujeitos, nos seus contextos imediatos e sempre 
localizados em grupos e culturas. Além destes elementos, um fator 
fundamental constitutivo do princípio de inteligência cultural é que, ao 
ser relacional, traz como implicação central o fato de estar em 
constante atualização: sempre é uma condição em que se está e se 
modifica a partir das interações com o meio social; é um estar sendo. 
(MELLO et al., 2014, p. 52)  

 

A Inteligência Cultural se constrói na chamada escola da vida, como diz Marisa 

Lajolo (2011, p.7), em Do mundo da leitura para a leitura do mundo: “outras leituras 

se aprendem por aí, na chamada escola da vida: a leitura do voo das arribações que 

indicam a seca – como sabe quem lê Vidas secas, de Graciliano Ramos – independe 

da aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana com o mundo das coisas 

e dos outros”.  

Na mesma obra, Lajolo coloca a leitura como um movimento espiral, contínuo, 

infinito, – quanto mais se lê mais se entende o mundo e quanto maior nossa 
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concepção de mundo, mais lemos – perfazendo um trajeto circular e constante, que 

não se encerra nos muros da escola.  

 
A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson 
Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, 
botânico, antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, 
por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas 
disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a 
disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão 
presentes no monumento literário. (BARTHES, s.d., p. 8) 

 

Dessa forma, sublinhamos novamente a força da palavra literária, a palavra-

mundo, que carrega consigo tantos mundos e seus tantos significados.   

Leitores e autores são “faces da mesma moeda” (LAJOLO, 2011, p. 26), muito 

embora o confronto se faça presente – e seja esperado, inclusive – nessa relação. A 

autora enfatiza, também, a responsabilidade do leitor no ato de leitura, pois leitores-

interlocutores desfrutam de imenso poder. Leitores são seres que enxergam e leem 

para além das palavras. Seres que têm vida, cultura e história, por isso, são capazes 

de criar significados, indissociavelmente ligados à leitura de mundo. A leitura 

transcende o que está escrito. Assim, entrelaçam-se as histórias lidas, escritas e 

vividas. 

Lembrando João Cabral de Melo Neto (2020), em “Tecendo a manhã”, 

podemos dizer que leitores são galos tecendo o tempo: eles precisarão sempre de 

outros galos. A metáfora que aqui é retomada, sugere a literatura como um tecido e 

todas as suas interlocuções, os fios desse grande tear.  

 
Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros 
galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um 
outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro; e 
de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol 
de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se 
vá tecendo, entre todos os galos. (MELO NETO, 2020, p. 14) 

 

É do entrelaçamento das histórias dos próprios leitores com as histórias lidas 

(e seus múltiplos significados) que vai se compondo a grande teia que é a literatura.  

Nossa proposta é fazer a costura entre a leitura de mundo e a leitura da palavra, 

para que a relação autor-leitor-texto aconteça de forma orgânica, efetiva e potente – 
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uma espécie de alquimia que se dá na relação locutor-receptor: o receptor digere, 

transforma o que lhe chega pelo locutor, construindo uma via de mão dupla, um 

encontro complementar da literatura com a vida e da vida com a literatura. Como um 

bordado tecido a várias mãos, fio a fio, formando uma trama rica de conexões. 

Para entendermos melhor como se dá o “encontro-confronto” entre leitor e 

autor, trazemos algumas contribuições do pensamento de Bakhtin (2010) acerca do 

dialogismo e da polifonia. Para ele, a linguagem é um constante processo de interação 

mediado pelo diálogo e a língua só existe em função da comunicação entre locutores 

e interlocutores: “Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a 

linguagem cotidiana, a prática, a artística, a científica etc.), está impregnada de 

relações dialógicas.” (BAKHTIN, 2010, p. 209) 

Beth Brait (1997), no artigo “Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica 

da linguagem”, afirma: 

 
[...] o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre 
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse 
sentido que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que 
instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. [...] o 
dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e 
o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos 
sujeitos, que, por sua vez, instauram-se e são instaurados por esses 
discursos. E aí, dialógico e dialético aproximam-se, ainda que não 
possam ser confundidos, uma vez que Bakhtin vai falar do eu que se 
realiza em nós, insistindo não na síntese, mas no caráter polifônico 
dessa relação exibida pela linguagem. (p. 98) 

 

Portanto, de acordo com Bakhtin (2010), quando pensamos no caráter dialógico 

e polifônico da linguagem, devemos considerar a relação locutor-receptor ou autor-

leitor como uma forma de diálogo, na qual a compreensão inclui a contrapalavra, a 

réplica, a concordância, a apreciação, a contradição, a ação, formando um grande 

coro de vozes que convivem, interagem e coexistem. 

 
Não existe a primeira nem a última palavra e não há limites para o 
contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 
sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo 
dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, 
acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-
se) no processo de desenvolvimento subsequente, fruto do diálogo. 
(BAKHTIN, 2011, p. 410, grifos do autor). 
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  A linguagem, portanto, é uma grande teia dialógica, criadora de ilimitados 

sentidos e significados, fluxo constante de movimento e renovação. É também, uma 

forma de interação social e constituição do ser humano. Nesse sentido, a prática das 

Tertúlias Literárias dialoga diretamente com o pensamento bakhtiniano, à medida que 

os procedimentos metodológicos vão sendo construídos a partir das contribuições de 

todos, fruto do diálogo dos leitores com as vozes do autor (palavra-lida), as vozes 

internas e as do outro (palavras-mundo). O mediador de leitura assume papel 

importante nesse processo, uma vez que incorpora sua voz às outras do grupo, apoia 

a participação de todos e traz questionamentos que lançam luzes na força da palavra 

literária.  

 É nesse contexto que trazemos aqui as contribuições de Bakhtin sobre 

dialogismo e a presença de diferentes vozes no discurso, como elementos 

constitutivos do indivíduo, resultado de todas essas interações: autor, leitor e leitores 

entre si. Nas palavras do autor: “A língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no 

psiquismo individual dos falantes.” (BAKHTIN, 2006, p. 127) 

 Esse fenômeno vivo, constante e sempre inacabado que é a linguagem, faz da 

literatura a grande teia dialógica que essa pesquisa pretende tecer junto aos seus 

leitores, por meio das estratégias propostas pelas Tertúlias Dialógicas Literárias; ou 

seja, do encontro autor/leitores (cocriadores desse processo). 

 Ainda sobre a força da palavra em diálogo com o pensamento de Bakhtin, 

lembramos que,  

 
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, 
portanto, claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível 
de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas 
despontam, que ainda não tomaram forma, que não abriram caminho 
para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra 
constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 
quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir 
uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de 
engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz 
de mudanças sociais. (BAKHTIN, 2006, p.40).  
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 Ressaltamos aqui, que a palavra a qual se refere Bakhtin (2006), está inserida 

no contexto do discurso, na intertextualidade, no caráter interacionista da linguagem, 

em comunicação com a contrapalavra e, portanto, presente na construção dos 

sujeitos. É nesse sentido que nossa pesquisa converge para os conceitos de polifonia, 

dialogia e alteridade da teoria bakhtiniana, na qual a multiplicidade de vozes (autor-

personagem-leitor) e a presença do outro (interação) nos conduzem para novos 

caminhos e sentidos. 

Dessa maneira, a literatura é percurso que vai ao encontro do que esperamos 

para a formação integral do indivíduo para a vida, na medida em que favorece o 

diálogo, o desenvolvimento do espírito crítico, a autonomia do pensamento, o estímulo 

ao imaginário, a criatividade e, como resultado desse conjunto de comportamentos, a 

transformação pessoal do sujeito em relação ao seu olhar sobre o mundo e sobre si 

mesmo.  

 

___________________________________________________________________ 
1.3 Da ação de mediar 
 

A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. É como 
se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das 
palavras. Minha linguagem treme de desejo. A emoção de um duplo 
contacto: de um lado, toda uma atividade do discurso vem, 
discretamente, indiretamente, coloca em evidência um significado 
único que é “eu te desejo”, e liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo 
explodir (a linguagem goza de se tocar a si mesma); por outro lado, 
envolvo o outro nas minhas palavras, eu o acaricio, o roço, prolongo 
esse roçar, me esforço em fazer durar o comentário ao qual submeto 
a relação. (BARTHES, 1981, p. 64) 
 

Mediação de leitura e formação de leitores são dois pilares estruturantes dessa 

pesquisa. Nesse sentido, buscamos lançar um olhar diferenciado ao papel do 

moderador junto às Tertúlias Dialógicas Literárias. Nosso intuito é descortinar o 

universo literário e tocar o leitor – como coloca Barthes na epígrafe supracitada –, 

assumindo o caráter inovador de somar aos fundamentos teóricos das tertúlias, o 

trabalho com a linguagem e as especificidades da leitura literária. 

A literatura rompe fronteiras e atravessa os territórios de todas as áreas do 

saber. A literatura dá sentido ao mundo. O mediador de leitura não pode perder de 
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vista tamanha abrangência e elasticidade. Formar leitores e envolvê-los no prazer da 

literatura é como conduzi-los à chave que abre as portas do universo.  

A caminhada em direção a esse portal é instigante e desafiadora. Inúmeros 

passos devem ser dados nesse percurso. Um deles, é significar a leitura, seu tecido 

de significantes e sua importância. A Criação de Sentido, outro dos sete princípios da 

Aprendizagem Dialógica que norteiam as Tertúlias, diz que, quando as contribuições 

e diferenças culturais dos leitores são compartilhadas, respeitadas e valorizadas, o 

sentido se constrói. É dessa maneira que promovemos a democratização do acesso 

à literatura como uma ação de inclusão social, cultural e de desenvolvimento humano.  

Há, no entanto, uma relevante questão a ser feita: Estariam os mediadores de 

leitura (professores, bibliotecários e agentes culturais) preparados para intermediar 

essa costura de significados e interações?  

Ora, sabemos que a formação de professores é um triste capítulo na história 

da Educação no Brasil. Muitos desses profissionais sequer são leitores efetivos. 

Pseudo leitores, apoiam-se em livros didáticos e programas de ensino 

homogeneizadores que pouco – ou quase nada – contribuem para a formação do 

sujeito-leitor. Isso sem falarmos das péssimas condições de trabalho, com baixos 

salários, salas de aulas lotadas, acúmulo de aulas e toda a complexidade que o 

avanço da tecnologia vem exigindo das escolas e dos professores atualmente. Alunos 

não leem? Tampouco os professores. 

Vivemos num país onde um número expressivo de adultos não concluiu sequer 

o ensino fundamental, evidenciando a fragilidade de nosso sistema educacional e a 

necessidade premente de ações de mediação de leitura em diferentes espaços e com 

diferentes públicos, para além dos muros da escola.2 

Trazemos nessa pesquisa, as Tertúlias Dialógicas Literárias – e sobretudo o 

papel do mediador – como uma dessas ações.  

 
2 Segundo a 4ª. edição (2016) da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil – pesquisa realizada pelo 
Instituto Pró-Livro e aplicada pelo Ibope Inteligência – o brasileiro lê em média 2,8 livros por vontade 
própria em um ano. Revela também que 54% da população não é leitora (não leram nenhum livro em 
um período de três meses). São números preocupantes. Esses estudos confirmam que a exclusão 
social se agrava com a exclusão cultural, deixando à margem do efetivo letramento cerca de três 
quartos da população brasileira. 
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De acordo com Michèle Petit (2008, p. 160), “Para transmitir o amor pela leitura, 

e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha 

experimentado esse amor”. Sem dúvida, um mediador-leitor entusiasmado, é 

fundamental. Avançamos um pouco mais e explicitamos que a ação de mediar implica 

procedimentos que estão para além da oferta de bons livros feita por leitores 

apaixonados.  

Juntamente com a paixão pela leitura, o acolhimento e a escuta, o mediador 

que aqui se pretende, deve carregar consigo também um olhar atento às construções 

metafóricas, à polifonia, às estratégias metaficcionais, às metonímias, às 

composições intertextuais. Em outras palavras, o mediador deve ser a ponte entre o 

livro e o leitor, ou seja, ser aquele que traz à tona tudo que transcende a palavra, isto 

é, a construção arquitetônica da linguagem, os fragmentos, as entrelinhas, o ritmo, as 

imagens sugeridas – o que significa, ter consigo o pressuposto de que forma e 

conteúdo são entidades indissociáveis. 

Acreditamos que a potência desse trabalho reside exatamente na possibilidade 

de atingirmos aquilo que sonhamos: o direito à literatura num sentido mais amplo, que 

não implicaria simplesmente o acesso ao livro.  

O que investigamos é, na realidade, a maneira como se dá esse acesso ao livro 

como objeto cultural. Quais mecanismos e dispositivos podemos e devemos acessar? 

De que forma exercemos a ação de leitura? Para responder a essas perguntas, nosso 

estudo se destina não somente à formação do leitor, mas também e, principalmente, 

à formação do mediador como mola propulsora desse processo, oportunizando o 

acesso ao conhecimento e ao prazer do literário – como veremos no capítulo 3, 

centrado na atuação do mediador agindo no e com o texto literário. 

Muitos estudos, na atualidade, têm se dedicado a comprovar o legado da 

literatura bem como a importância e a necessidade da formação do leitor literário. 

Inúmeros artigos apresentam ações no sentido de promover e avançar no letramento, 

promovendo maior articulação entre professores, bibliotecários e agentes culturais, 

enfatizando também a qualidade dos livros oferecidos. O que trazemos aqui é uma 

reflexão acerca da mediação de leitura e do papel do mediador, numa perspectiva 

cultural e social, que amplia a compreensão leitora e a capacidade de ler o mundo, 

viajando no universo que habita as palavras: as palavras-mundo.  
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Mais do que o resgate de memórias e histórias de vida – sem dúvida 

fundamentais à construção da identidade –, o mediador deve resgatar também a 

função da linguagem e a força da palavra literária, tal como já enfatizamos no título 

deste capítulo.  

Nossa proposta-desafio é, para além da formação de leitores e da promoção 

da leitura (fim maior desse estudo), trazer um mediador sensível às questões da 

literatura, passando pela função social apontada por Candido (1988): a complexidade 

da compreensão, a sofisticação da sensibilidade e, enfim, a humanização. 

 
Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada 
da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de 
ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e, em consequência, 
mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. (CANDIDO, 
1988, p. 177) 

 

Nesse sentido, nossa concepção dialoga com a prática das Tertúlias Dialógicas 

Literárias, na medida em que sua finalidade não se reduz a interpretar o que diz o 

autor de determinada obra, mas tomar a obra como referência para análise e reflexões 

sobre a vida e a humanidade, promovendo transformações pessoais importantes pela 

palavra como fenômeno de linguagem.  

 O mediador de leitura e suas intervenções, revelarão as especificidades do 

literário: a subversão na conformidade, a pluralidade de significações, a experiência 

de uma realidade fictícia e a fruição do imaginário, como coloca Vincent Jouve, em A 

leitura (2002). O mediador, com sua leitura atenta, trará pistas e perguntas que levarão 

o leitor a uma aproximação com a essência da arte literária, que é o trabalho de 

construção da palavra, a arquitetura da linguagem, com todos os seus potenciais 

sonoros, imagéticos e semânticos.  

Portanto, buscamos criar meios para o leitor adentrar no universo literário de 

maneira a explorar a potência e a singularidade da linguagem. O que se propõe aqui, 

é trilhar um caminho para além da compreensão leitora. A ponte que pretendemos 

estabelecer é o papel do mediador em direção ao encantamento e transformação do 

leitor. A ponte é nosso arco-íris. A transformação, o pote de ouro. 

 
Em algum lugar do arco-íris, bem lá em cima, existe uma terra sobre 
a qual ouvi falar uma vez em uma canção de ninar. Em algum lugar do 
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arco-íris, os céus são azuis, E os sonhos que você ousa sonhar 
realmente se tornam realidade. (ARLEN; HARBURG, 1939, tradução 
nossa) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 “Somewhere, over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. 
Somewhere, over the rainbow, skies are blue, And the dreams that you dare to dream really do come 
true”. (ARLEN, Harold, HARBURG Yip, 1939) 
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Capítulo 2  
___________________________________________________________________ 
Tertúlias Dialógicas Literárias: 
um mergulho nos clássicos da literatura universal  

 
A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. 
Vinicius de Moraes 

  

Tertúlia significa encontro, reunião entre amigos, assembleia literária. As 

Tertúlias Dialógicas Literárias configuram uma prática de leitura potente, pois aliam a 

leitura de clássicos da literatura universal aos princípios da Aprendizagem Dialógica. 

Sua proposta nasce apoiada nos preceitos de uma sociedade mais justa, capaz de 

oferecer acesso ao mundo literário a todas as pessoas, sejam elas adultas ou crianças 

recém alfabetizadas, leitores fluentes ou não, pessoas de diferentes níveis sócio-

cultural e econômico. A democratização do acesso à literatura clássica universal 

levaria ao impacto e transformação procedentes de todas as vozes que se cruzam 

nesse espaço de leitura (autores e leitores), fortalecidos pela escuta, pensamento 

crítico e troca coletiva.  

Tratamos, nesse capítulo, da origem e da metodologia das Tertúlias Dialógicas 

Literárias. 

 
__________________________________________________________ 
2.1 Origem: ler para dialogar e criar novos sentidos 

  

Surgida na Espanha no final dos anos 70, após a ditadura franquista (1939 e 

1976), a história das Tertúlias caminha lado a lado à transição democrática e ao 

período de profundas mudanças político-sociais. Marcado por práticas educacionais 

libertárias, o momento contou com a participação de jovens, adultos e educadores 

comprometidos com uma educação igualitária, com investimento na melhoria dos 

resultados de aprendizagem e na convivência dos estudantes. 

 Em 1980, profissionais da educação que trabalhavam com adultos, juntamente 

com pessoas originárias de grupos menos favorecidos, dentre eles participantes da 

Escola da Verneda Sant-Martí (localizada em um bairro de trabalhadores de 

Barcelona), criaram a tertúlia literária, inspirados em iniciativas educativas libertárias 

que cresciam rapidamente na Espanha pós ditatorial. 
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 Graças ao seu princípio dialógico e transformador, as Tertúlias ganharam força 

e logo passaram a ser reivindicadas por escolas e outras instituições pedagógicas e 

culturais. A partir da segunda metade dos anos 90, a atividade passou a ser 

denominada Tertúlia Dialógica Literária4 e ganhou grande difusão por parte dos 

participantes que dela integravam. 

 As Tertúlias aproximam saberes e culturas, rompendo o mito de que pessoas 

que vivem em condições socioculturais menos favorecidas não podem ter acesso e/ou 

compreensão da literatura teoricamente destinada à elite. Sobre esse aspecto, Girotto 

e Mello (2007) afirmam:  

 
A escolha pela defesa da leitura da Literatura Clássica Universal se dá 
como defesa de uma prática historicamente tomada como distintiva na 
valoração de diferentes classes sociais, como se fosse medida de 
capacidade ou de inteligência. Desde os gregos, a escolha pela 
literatura dessas obras teve origem letrada, ou seja, era direito 
exclusivo dos cidadãos que tinham e detinham a voz e o voto, o que 
mostrava e identificava a classe de origem. Entender e conhecer que 
são sociais os critérios para a definição do que é literatura é um grande 
passo para escolher o que fazer com ela. Defender o acesso a esse 
tipo de leitura não significa, portanto, menosprezar o movimento de 
desqualificação que a elite e suas instituições (como a escola, por 
exemplo) fazem dos sujeitos pertencentes a grupos populares ao 
tentarem colonizar sua compreensão em conformidade com os 
sentidos que servem para manter tais elites em posição dominante. É 
preciso subverter o espaço da leitura como lugar de muitos sentidos, 
por vezes conflituosos. (p. 2) 
 

Calvino (2007), em Por que ler os clássicos, traz algumas definições 

interessantes sobre os clássicos. Eis uma delas: “Os clássicos são aqueles livros que 

chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e 

atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou 

mais simplesmente na linguagem ou nos costumes).” (p. 11) Por que clássicos? “A 

única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os 

clássicos.” (p. 16) 

Para Candido (1988), “o poder universal dos grandes clássicos ultrapassa a 

barreira da estratificação social e de certo modo pode redimir as distâncias impostas 

 
4 Passaremos a utilizar a sigla TDL para nos referirmos à(s) Tertúlia(s) Dialógica(s) Literária(s). 
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pela desigualdade econômica, pois têm a capacidade de interessar a todos e, 

portanto, devem ser levados ao maior número.” (p. 192) 

Investigações internacionais demonstram que a aprendizagem – e, 

particularmente, a aprendizagem da leitura – depende de muitos fatores que vão além 

das propostas metodológicas desenvolvidas nas escolas. A partir da interação com 

outras pessoas, tanto em atividades acadêmicas como cotidianas, dentro e fora da 

sala de aula ou do centro educativo, os indivíduos adquirem um domínio amplo das 

competências leitoras.  

Estudos realizados pelo INCLUD-ED5, um projeto de pesquisa coordenado pelo 

Centro de Investigação em Teorias e Práticas de Superação de Desigualdades 

(CREA) da Universidade de Barcelona, identificaram uma série de Atuações 

Educativas de Êxito que têm contribuído para superar o fracasso e a evasão escolar.  

A pesquisa foi realizada em escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Formação Profissional e Programas de Educação Especial em escolas 

regulares, bem como suas conexões com outras áreas da sociedade, como emprego, 

habitação, saúde, participação social e política, em áreas de baixo status 

socioeconômico, com um corpo dicente diverso e resultados acadêmicos positivos, 

em comparação com outras escolas com características semelhantes. 

Dentre as atuações que foram descritas na pesquisa, destaca-se a Tertúlia 

Dialógica Literária. Sua fundamentação teórica está ancorada no conceito de 

Aprendizagem Dialógica, uma concepção comunicativa da educação, sobre a qual 

nos debruçaremos no subitem 2.2 Bases teóricas: uma proposta metodológica, desse 

estudo.  

De acordo com essa concepção de aprendizagem, o diálogo, a interação e a 

comunicação são fatores-chave do aprendizado. Trata-se de uma atividade 

prioritariamente social, que compreende a leitura como um ato dialógico, no qual a 

compreensão é intensificada por meio das interações que estabelecem as diferentes 

pessoas na relação com um texto. 

 

 
5https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/12/740922c2359d3ca752de853bbb
798930.pdf 
 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/12/740922c2359d3ca752de853bbb798930.pdf
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/12/740922c2359d3ca752de853bbb798930.pdf
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A leitura dialógica é uma nova forma de entender a leitura na qual os 
textos são interpretados entre todos, sejam leitores habituais ou não. 
As primeiras experiências, emoções ou sentidos gerados a partir da 
leitura passam a ser objeto de diálogo e reflexão conjunta, com foco 
não só no significado do texto. A experiência individual de ler torna-se 
uma experiência intersubjetiva, e a incorporação das diferentes vozes, 
experiências e culturas gera uma compreensão que ultrapassa aquela 
a que se pode chegar individualmente. As práticas de leitura dialógica 
aumentam o vocabulário, melhoram a expressão oral e escrita, 
ampliam a compreensão leitora, o pensamento crítico e a capacidade 
de argumentação do leitor, produzindo importantes transformações na 
superação de desigualdades. (Soler, 2001)6 
 

 Como se organizam as Tertúlias? 

Em cada encontro faz-se a leitura compartilhada de uma obra clássica, seguida 

por uma conversa ou reflexão livre. Nesse processo, são estimulados a capacidade 

de argumentação, o pensamento crítico e o convívio respeitoso entre os participantes, 

os quais são convidados a compartilhar suas sensações, compreensão textual e 

reflexões suscitadas pela leitura da obra escolhida.   

As reuniões visam à construção coletiva de significados, apoiados nas 

diferentes e possíveis interpretações de um mesmo texto. Esses procedimentos 

permitem a aproximação dos participantes-leitores com a literatura clássica universal, 

ou seja, as obras fundantes da nossa cultura que trazem os grandes temas que 

afligem o homem, a despeito da época e do contexto em que foram escritos, 

estimulando laços de identificação com os leitores. Os diálogos levam os participantes 

a aprofundarem sua compreensão leitora, que é enriquecida pela troca de ideias e 

debates sobre suas próprias experiências de vida.  

As TDL privilegiam relações horizontais, equilibradas e justas, nas quais as 

discussões são realizadas a partir das demandas dos próprios participantes 

(interesses e vivências), tendo como protagonista a literatura, que sustenta, orienta e 

impulsiona essas conversas.  

 
6https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/6/580d15e17ff1060840d2c6606046
dc28.pdf 
 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/6/580d15e17ff1060840d2c6606046dc28.pdf
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/6/580d15e17ff1060840d2c6606046dc28.pdf


34 
 

 
 

 Responder à pergunta que se segue, sinaliza nossa caminhada de pesquisa: 

Como nasceu o projeto Tertúlias Dialógicas Literárias, espaço de aprendizagem 

dialógica por meio do qual é possível um mergulho na literatura clássica universal?  

Nossa experiência como mediadora de Tertúlias Literárias originou-se do 

desejo de levar a literatura para além dos muros da escola, com o intuito de promover 

espaços de convivência, acolhimento e troca de experiências e saberes, a partir da 

leitura de clássicos da literatura universal. 

 Começamos divulgando a proposta das Tertúlias em espaços públicos e 

instituições que atendiam nosso público-alvo (pessoas que vivem em alguma situação 

de vulnerabilidade). Assim, formamos os primeiros grupos de Tertúlias: um primeiro, 

com jovens com alguma deficiência (física e/ou cognitiva), e um segundo, com 

pessoas idosas. 

A atividade é gratuita e o trabalho de mediação é voluntário.  

A dinâmica se desenvolve da seguinte maneira: iniciamos fazendo a escolha 

de um conto ou romance a ser lido coletivamente, a partir de algumas indicações por 

parte do mediador e também das sugestões dos participantes; definida a obra, o ideal 

é que cada participante tenha um exemplar do livro em mãos, para que possa lê-lo 

em casa e acompanhar as discussões durante os encontros semanais. Algumas de 

nossas ações receberam o incentivo do Instituto Natura (apoiador do projeto 

Comunidade de Aprendizagem, que difunde as Tertúlias no Brasil)7, nos 

presenteando com exemplares das obras escolhidas. Quando o incentivo não é 

possível, recorremos a bibliotecas públicas ou, então, compramos os livros.  

A cada semana, decide-se, em comum acordo, o trecho do livro a ser lido para 

o próximo encontro. Os participantes são convidados a levar algum destaque (um 

pequeno trecho ou parágrafo) que tenham achado mais significativo para realizar a 

leitura em voz alta e comentar o porquê de sua escolha. Normalmente, os 

 
7 “Comunidade de Aprendizagem é uma proposta de transformação educacional que busca melhorar a 
aprendizagem e a convivência dos estudantes. Baseado nos Princípios da Aprendizagem Dialógica e 
em um conjunto de Atuações Educativas de Êxito, o projeto leva práticas comprovadamente eficazes 
para a sala de aula e para a gestão escolar.” Disponível em: 
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/ 
 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/
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participantes relacionam as leituras com acontecimentos e experiências vividas. 

Compartilham memórias, sentimentos e ideias que surgiram no decorrer da leitura.  

 No caso dos jovens com deficiência, as leituras são feitas pelo mediador e, em 

seguida, desenvolve-se a discussão.8 

 Sentados em círculo, os componentes do grupo vão construindo os sentidos e 

a compreensão do texto de forma coletiva. Não se pretende chegar a nenhum 

consenso ou acordo acerca do que foi lido e discutido. Todas as opiniões são 

relevantes e a mediação tem a função de garantir a participação geral do grupo, assim 

como o respeito à diversidade de pontos de vista (diálogo igualitário). Dessa forma, 

os participantes vão articulando suas leituras de mundo à leitura da palavra e 

construindo um espaço rico de trocas, aprendizagem e formação humana.  

 Inicialmente, o trabalho da mediação consistia em garantir os princípios da 

Aprendizagem Dialógica. Não havia nenhuma intencionalidade ligada às 

especificidades da leitura literária. O literário sempre se fez presente, mas de uma 

maneira muito intuitiva, fruto do fascínio que, normalmente, a literatura exerce sobre 

nós.  

 Com o tempo, foi surgindo, com mais intensidade, o interesse e a necessidade 

de conhecer mais profundamente o universo literário e, é nessa direção que se insere 

nossa pesquisa. A mediação de leitura tem, hoje, uma intencionalidade que vai para 

além dos princípios da aprendizagem dialógica – fundamentais no processo das 

tertúlias. Assim, queremos mostrar que o mediador de leitura com conhecimentos 

específicos, pode conduzir o leitor a percorrer caminhos outros, que só o universo 

literário pode levar.  

 

 

 

 

 
8 Por tratar-se de jovens com deficiências variadas em seus tipos e graus, o trabalho de mediação com 
esse público compreende algumas especificidades que não correspondem ao objetivo dessa pesquisa 
e, portanto, não serão abordadas aqui. 
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_______________________________________________________ 
2.2 Bases teóricas: uma proposta metodológica 
 

 A Aprendizagem Dialógica é o aporte teórico-metodológico das TDL. Sua 

concepção é baseada em teorias e práticas da atualidade e seus conceitos dialogam 

com a atual sociedade da informação.9 É um constructo teórico que tem a contribuição 

de diversos autores, como Vygotsky, Habermas, Bakhtin e Paulo Freire, entre outros. 

Veremos a seguir, os sete princípios que a fundamentam, já citados anteriormente. 

O princípio diálogo igualitário foi elaborado considerando-se as mudanças 

advindas do giro dialógico10, nas últimas décadas do século XX; sua constituição 

baseia-se, principalmente, nas teorias da ação dialógica de Paulo Freire e da ação 

comunicativa, de Habermas.  

Para Freire (2019), a natureza humana é dialógica. Estamos em constante 

diálogo com o mundo e é nesse processo que criamos e recriamos. A relação dialógica 

é indispensável ao conhecimento. Segundo o autor, “[...] a comunicação é, a um 

tempo, vida, a outro, fator de mais vida.” (p. 130, grifos do autor) 

A teoria da ação comunicativa de Habermas (2012) entende que todas as 

pessoas têm capacidade de linguagem e ação. Para o autor, a comunicação deve ir 

além da conversação ou expressão de ideias. Deve ser uma ação comunicativa, isto 

 
9 De acordo com Castells (2002), a Sociedade da Informação é uma forma específica de organização 
social em que a gestão, a transmissão de informações e o processamento tornam-se as principais 
fontes de produção e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nessa nova era histórica. 
Ainda segundo o autor, nesse novo paradigma da tecnologia da informação, “o poder dos fluxos é mais 
importante do que os fluxos do poder” (p. 565). Em outras palavras, isso significa que estar na rede ou 
fora dela e a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes essenciais de dominação ou 
transformação de nossa sociedade. 
10 Cada vez mais, os sujeitos e os grupos pensam em como encontrar consenso e soluções para o 
entendimento entre as pessoas, processo pelo qual a linguagem adquire um papel central. É nesse 
sentido que se fala de giro dialógico, para se descrever a crescente importância do diálogo em todos 
os âmbitos: desde a política internacional à sala de nossa casa, passando pelo trabalho, pela escola, 
família, relações íntimas e instituições como bancos, hospitais ou administração local. A tendência 
dialógica que aparece nessas esferas é uma consequência das últimas mudanças da sociedade. Os 
velhos padrões e normas que costumavam orientar nossa vida na sociedade industrial estão perdendo 
sua legitimidade na sociedade atual. A revolução tecnológica da sociedade da informação, o fenômeno 
social da globalização, o aumento dos riscos e das opções, entre outras características, fazem com 
que as pessoas precisem cada vez mais se comunicar e dialogar para tomar decisões em relação ao 
presente e ao futuro, cheio de opções que são produto de novos valores, normas sociais e intercâmbios 
culturais. (AUBERT et al, 2016, p. 28) 
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é, pressupõe mecanismos de coordenação da ação, tornando possível àqueles que 

se dispõem a dialogar, buscar entendimento e orientar ações para superar alguma 

problemática.  

 
O conceito do agir comunicativo, por fim, refere-se à interação de pelo 
menos dois sujeitos capazes de falar e agir que estabeleçam uma 
relação interpessoal (seja com meios verbais ou extraverbais). Os 
atores buscam um entendimento sobre a situação da ação para, de 
maneira concordante, coordenar seus planos de ação e, com isso, 
suas ações. O conceito central de interpretação refere-se em primeira 
linha à negociação de definições situacionais passíveis de consenso. 
Nesse modelo de ação a linguagem assume, como veremos, uma 
ação proeminente. (HABERMAS, 2012, p. 166, grifo do autor) 
 

Ou seja, é por meio da linguagem (verbal ou não-verbal) que se estabelece a 

interação entre os sujeitos. 

 Para que ocorra o diálogo igualitário, é necessário que a fala de cada um dos 

participantes das Tertúlias seja respeitada, tomando como base seus argumentos 

independente de idade, profissão, sexo, classe social, grau de escolaridade ou 

posição que ocupa socialmente. Assim, os argumentos são apresentados de acordo 

com o que as pessoas sabem e pensam. É na troca e no compartilhamento de ideias 

que novas compreensões são construídas por todos e para todos. 

 Sendo assim, o princípio diálogo igualitário implica em oportunizar situações de 

diálogo, reflexão e espírito crítico, considerando-se as experiências de vida dos 

sujeitos, em compromisso com a transformação do mundo. Por isso, aposta na 

interlocução e no convívio da diversidade, para que maiores sejam as possibilidades 

de criação de alternativas na superação dos desafios e obstáculos que o mundo 

impõe.  

 Segundo Bakhtin (2011), a linguagem é um fenômeno social, fruto da interação 

entre os homens. Portanto, a concepção de linguagem é dialógica. O texto, base de 

investigação sobre o homem, é um tecido de muitas vozes. O discurso tampouco é 

individual. Ele se constrói entre os interlocutores, também em diálogo com outros 

discursos. Da mesma forma, texto e leitor encontram-se inexoravelmente conectados 

às circunstâncias sociais.  
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Para o autor, o diálogo presente nos diferentes discursos que caracterizam uma 

sociedade e sua cultura configura a natureza interdiscursiva da linguagem. Nesse 

sentido, o leitor passa a ser um interlocutor com voz ativa no contexto discursivo e, 

consequentemente, na vida. "A vida é dialógica por natureza", (BAKHTIN, 2011, p. 

348) dizia o filósofo e pensador russo. A própria compreensão é dialógica também, 

uma vez que, para compreender, é necessário que o leitor oponha à palavra do 

locutor, uma contrapalavra. 

 Esse mesmo dialogismo pode ser observado nas relações que se estabelecem 

nas Tertúlias, nos discursos dos sujeitos, no discurso latente da literatura e no caráter 

polifônico da linguagem. Assim, o leitor é convocado por um conjunto de vozes: as 

vozes do texto literário, suas próprias vozes internas em constante interação com a 

leitura e as vozes de todos envolvidos nesse processo, formando uma verdadeira 

profusão de vozes, ideias e sentidos. É a linguagem da comunicação em diálogo com 

a linguagem literária, carregada de poeticidade. 

 O segundo princípio – inteligência cultural – dedica-se à questão das 

experiências de vida e saberes dos indivíduos.   

 O princípio de inteligência cultural foi elaborado por Flecha (1997) e parte da 

premissa de que todas as pessoas têm coisas a aprender e coisas a ensinar. Freire 

(2020) dizia que há diferentes tipos de saber. Portanto, todas as pessoas são capazes 

de ação e reflexão e possuem uma inteligência relacionada à cultura de seu contexto 

particular. A inteligência cultural considera o saber acadêmico, a prática e a 

comunicação para se chegar a acordos e consensos cognitivos, éticos, estéticos e 

afetivos.  

 Assim, pretende-se demonstrar que a escolaridade não é fator determinante da 

inteligência, uma vez que não pode ser considerada um elemento individual isolado. 

Ao contrário, ela se dá a partir das interações com os sujeitos e suas experiências 

socioculturais. É na comunicação entre sujeitos, como diz Habermas (2012), que se 

ampliam e criam-se novas possibilidades de reflexão, tornando a inteligência um 

processo intersubjetivo.  

Tal perspectiva caminha no sentido de superar práticas segregadoras e 

agravadoras de desigualdades sociais, uma vez que possibilita a todas as pessoas 
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encontrar condições e meios para expressar sua inteligência cultural em condições de 

igualdade. 

 Os conceitos apresentados nos princípios do diálogo igualitário e inteligência 

cultural nos ajudam a entender o princípio de transformação, proposto pela 

Aprendizagem Dialógica: promover interações transformadoras que possibilitem 

mudanças nas próprias pessoas e nos contextos em que vivem.  

Quando consideramos o ser humano parte integrante do mundo, capaz de se 

comunicar e nele intervir, tornamos o indivíduo um transformador do mundo. Estar 

verdadeiramente no mundo é transformá-lo.  

A aprendizagem dialógica pressupõe a transformação graças ao avanço do 

conhecimento e as ações provenientes desse avanço.  

Quando Freire (2020, p. 161) afirma que “somos seres de transformação e não 

de adaptação”, refere-se à capacidade de todas as pessoas de transformar a 

realidade. O educador acreditava na natureza transformadora das pessoas. 

Acreditava na força que transforma dificuldades em possibilidades. A força que vem 

da palavra, da comunicação, do diálogo. Vejamos um exemplo das Tertúlias operando 

transformações, no depoimento de um presidiário que vive essa experiência de leitura: 

 
Pelos corredores do pavilhão, falamos sobre Literatura, “até onde você 
leu?”, “o que você achou da atuação do arcanjo do Decamerão?”, 
“você gosta da Cela?”, “você já leu as poesias de Letícia Bergé?”. Ao 
entrar na sala de leitura, você se transforma em um tertuliano, você 
não pertence mais a esse mundo; aqui só falamos do que gostamos e 
com toda a liberdade; cada dia reforçamos o respeito em relação aos 
outros. Formamos um círculo onde todos possam se ver. Você 
aprende a observar, a escutar, a melhorar a leitura (interpretar, 
aprofundar), e o tato, já que está a ação de pegar um livro, abri-lo e 
folheá-lo (sem molhar o dedo). São momentos de tranquilidade que 
derrubam as coisas negativas que rodeiam a vida fora destas quatro 
paredes. Além disso, pertencer ao país da Tertúlia dá poderes que 
nem todos têm: aprendemos a viajar no tempo e no espaço e, se você 
é sonhador, até pode reencarnar no personagem que você quiser. Não 
sei até quando eu serei parte deste grupo, não depende de mim, mas 
quando eu não pertencer mais a esse lugar, vou levá-los comigo. Vou 
procurar uma embaixada de Tertúlia lá fora. Sei que não será igual, 
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mas como os poderes são para sempre, eu continuarei visitando 
sempre.11  

 

Vivemos na sociedade da informação e da globalização, na qual o acesso ao 

conhecimento instrumental, advindo da ciência e da escolaridade, é essencial para 

operar transformações e agir no mundo. Quando falamos de dimensão instrumental, 

o quarto princípio da Aprendizagem Dialógica, nos referimos à aprendizagem 

daqueles instrumentos fundamentais, como o diálogo e a reflexão, e de conteúdos e 

habilidades escolares essenciais para a inclusão na sociedade e seu contexto atual. 

Muitas vezes, grupos menos favorecidos não têm acesso a esses conhecimentos, 

tornando-se ainda mais vulneráveis e desprotegidos diante das demandas da 

modernidade. 

 A dimensão instrumental aproxima esses grupos à produção de conhecimento, 

democratizando o acesso à informação, recurso fundamental em nossa sociedade. 

Nesse sentido, a prática de TDL torna-se importante ferramenta, à medida que 

aumenta e diversifica o vocabulário, melhora a expressão oral e escrita, amplia a 

compreensão leitora, o pensamento crítico e a capacidade de argumentação.  

Portanto, temos aqui quatro princípios que se articulam entre si: o diálogo 

igualitário, que oportuniza e leva em consideração a opinião de todos, uma vez que 

todas as pessoas possuem inteligência cultural e são capazes de promover uma 

transformação pessoal e social. A articulação entre esses conceitos leva à dimensão 

instrumental e à criação de sentido, nosso próximo princípio. 

 Criação de sentido significa possibilitar um tipo de compreensão e 

aprendizagem que parta da interação, das demandas e necessidades das próprias 

pessoas. Quando a individualidade dos sujeitos é respeitada, fomentamos a criação 

de sentido, garantimos confiança e, consequentemente, maior empenho na busca de 

realizações pessoais e coletivas.  

 
 

 
11 Tertúlia realizada no Centro Penitenciário de Nanclares da Oca (Álava). Disponível em: 
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/134/c0e61f6cf23f800be42138573c1
366b5.pdf  
 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/134/c0e61f6cf23f800be42138573c1366b5.pdf
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/134/c0e61f6cf23f800be42138573c1366b5.pdf


41 
 

 
 

Todo mundo pode sonhar e sentir, dar sentido à existência. A 
contribuição de cada um é diferente da do resto e, portanto, 
irrecuperável se não a temos em conta. Cada pessoa excluída é uma 
perda irreparável para todas as demais. Do diálogo igualitário entre 
todas é de onde pode ressurgir o sentido que oriente as novas 
mudanças sociais para uma vida melhor (FLECHA, 1997, p. 35, 
tradução nossa). 
 

Acreditamos que ações comunicativas e dialógicas, como refletir criticamente 

e fazer escolhas, podem (re)significar a criação de sentido na vida dos sujeitos, pois 

permitem uma construção coletiva de objetivos a serem alcançados.  

 Favorecer a criação de sentido é apostar na capacidade das pessoas de 

fazerem valer o diálogo igualitário, apoiadas pela inteligência cultural e a dimensão 

instrumental dos conhecimentos, que levam à transformação pessoal e social. As 

Tertúlias aproximam a literatura da vida cotidiana, relacionando-a a outros contextos. 

Quando a leitura da palavra é também leitura da realidade, o sentido se faz presente. 

  Situações como essas citadas, que privilegiem relações horizontais, de 

igualdade, equilibradas e justas são o que compõem o princípio da solidariedade. O 

valor da solidariedade implica uma educação igualitária que ofereça as mesmas 

oportunidades a todos: no lugar da competitividade, entra a colaboração; e no da 

imposição, o consenso mútuo. É a partir de ações solidárias que os sujeitos se 

conectam e estabelecem relações de respeito e pertencimento. 

Por fim, apresentamos o sétimo e último princípio da Aprendizagem Dialógica: 

a igualdade de diferenças. 

 
Para além da igualdade homogeneizadora e da defesa da diversidade 
que não leva em conta a equidade, a igualdade de diferenças é a 
igualdade real, na qual todas as pessoas têm o mesmo direito de ser 
e de viver de forma diferente e, ao mesmo tempo, serem tratadas com 
respeito e dignidade.12 

 

Portanto, igualdade de diferenças significa garantir a igualdade de direitos, 

incluindo-se o direito a viver plenamente a diversidade cultural, bem como escolhas 

pessoais. Como já dito anteriormente, muitas vezes as escolas assumem um papel 

 
12 https://www.comunidadedeaprendizagem.com/aprendizagem-dialogica 
 

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/aprendizagem-dialogica
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homogeneizador em nome de um modelo cultural que se acredita natural e universal, 

e acaba por promover uma sociedade desigual.  

 Considerar as diferenças e assegurar que todos tenham o direito de viver de 

forma diferente no mundo, é garantir que todas as pessoas tenham as mesmas 

oportunidades de se realizarem enquanto sujeitos.  

 Segundo Flecha (1997), a Aprendizagem Dialógica caminha em direção à 

igualdade de diferenças: 

 
A solução que reclamam as culturas excluídas está em consonância 
com uma perspectiva dialógica orientada ao exercício do direito a uma 
educação igualitária e que, portanto, deve ter uma consideração 
equitativa de nossas diferenças. (p. 44) 
 

Como vimos, a definição de Aprendizagem Dialógica apresentada, bem como 

os sete princípios que a fundamentam, revelam como a prática de TDL e seu modelo 

de leitura dialógica partilham dessa concepção de aprendizagem.  

Sabemos que a inteligência cultural, o contexto e as experiências de vida dos 

indivíduos são fundamentais e determinantes para a aquisição de novos 

conhecimentos. Bakhtin (2006) conjuga desse pensamento em sua teoria da 

linguagem, uma vez que considera as experiências sócio-históricas e culturais dos 

sujeitos diretamente implicadas no processo de compreensão da língua e significação 

dos discursos. 

 Assim, de acordo com o conceito dialógico e a concepção bakhtiniana de 

leitura, ler é um processo ininterrupto de comunicação entre leitores, autores e as 

múltiplas vozes que constituem esses sujeitos (outros autores e outros leitores). Nelas 

estão gravadas suas leituras de mundo, o contexto em que vivem e toda a gama de 

elementos culturais que os formam. Ler é ainda, um fluxo contínuo entre a palavra 

impressa e a contrapalavra do leitor, que se condensam como um amálgama, 

tornando a experiência de leitura um ato fascinante e transformador. 

 Nossa contribuição, enquanto pesquisador junto às Tertúlias, é traçar um 

caminho no qual se some, ao lado dos princípios da Aprendizagem Dialógica, o 

mediador de leitura com formação literária.  
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 Leitores formam leitores. Portanto, professores, bibliotecários, mediadores de 

leitura e agentes culturais devem, prioritariamente, pertencer ao universo literário, 

para que o encontro livro/leitor, do qual eles são ponte, seja profícuo e duradouro.  

 Já vimos que uma leitura literária mais profunda e atenta exige um olhar 

cuidadoso, próprio de leitores que têm familiaridade com a literatura. Sabemos 

também que o Brasil é um país que lê pouco e, por isso, necessita de um trabalho 

urgente de formação de leitores nas escolas e fora delas. A equação parece simples, 

mas ainda é um sonho distante da realidade: mediação de leitura atuando na formação 

do leitor leva à tão sonhada transformação que esperamos. 

  Veremos a seguir, no capítulo 3, de que maneira ações como as Tertúlias 

Literárias podem fazer a diferença nesse cenário carente de sujeitos leitores. 
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Capítulo 3 
_______________________________________________________________ 
Quando a prática e a teoria caminham na mesma direção 
 

Meu coração, não sei por quê. Bate feliz, quando te vê. E os meus 
olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, 
foges de mim [...] (Pixinguinha, João de Barro) 
 

 
 Chegamos ao coração da pesquisa. Aqui, onde nossa energia pulsa e faz 

brilhar os olhos: a prática das Tertúlias. 

O trabalho que agora se apresenta contará com a experiência das TDL 

realizadas com pessoas idosas13 em dois espaços distintos: a Unidade de Referência 

à Saúde do Idoso (URSI) e o Espaço de Convivência do Idoso. 

“A Unidade de Referência à Saúde do Idoso Geraldo de Paula Souza é uma 

unidade de saúde pública responsável por atendimento voltado à população idosa 

frágil (60 anos ou mais) que apresente perda funcional e agravo à saúde. A URSIGPS 

faz parte de uma Rede de 11 URSIs distribuídas no município de São Paulo e atua 

como referência para 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Região Oeste. A 

URSI tem como objetivos (1) oferecer atenção integral e promover a saúde e o 

autocuidado à pessoa idosa fragilizada; (2) qualificar a atuação dos profissionais da 

rede básica, responsáveis pela continuidade dos cuidados do idoso durante o 

acompanhamento na URSI e após alta desse serviço. Sua equipe é composta por 

profissionais especializados em geriatria e gerontologia: assistente social, educador 

físico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional.”14 

O convite para integrarmos a equipe de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS) – prevenção de doenças e recuperação da saúde, 

com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 

integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade – aconteceu por 

intermédio da psicóloga da URSI que, conhecendo nosso trabalho como mediadora 

 
13 Art. 1.º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, p. 7) 
14 https://www.fsp.usp.br/csegps/saude-do-idoso 

https://www.fsp.usp.br/csegps/saude-do-idoso


45 
 

 
 

de Tertúlias em outros espaços, avaliou que a prática dialogava com a proposta das 

PICS.  

O Espaço de Convivência do Idoso (ECI) é um projeto do Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) que acontecia no Parque da Água 

Branca, com atividades socioeducativas voltadas ao público idoso. Passeando pelo 

Parque conhecemos o ECI e nos interessamos em participar do Clube de Leitura, 

levando as Tertúlias como uma nova proposta, que incluía a leitura de clássicos da 

literatura universal e os princípios da Aprendizagem Dialógica. 

Em ambos os espaços, a aceitação de nossa proposta foi imediata. Pessoas 

idosas têm suas vidas geralmente associadas a certas incapacidades, assim como 

impossibilidade de aprender e desfrutar de atividades relativas à cognição. Ao 

contrário dessa visão negativa e estereotipada da velhice, a prática de Tertúlias 

demonstra que a valorização da cultura e saberes das pessoas idosas, bem como os 

estímulos resultantes da leitura, contribuem muito para o aumento da autoestima e 

mudanças de comportamento em direção a uma vida mais saudável. Além disso, 

dados do IBGE15 mostram que a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado 

ano a ano. Pessoas idosas estão vivendo mais e têm dedicado mais atenção à saúde. 

Portanto, aproximar esses grupos da leitura literária vai ao encontro das demandas 

atuais, visando preencher lacunas relacionadas à integração e ao conhecimento em 

geral.  

Formados majoritariamente por mulheres, nossos grupos de Tertúlias são 

constituídos por pessoas com nível de escolaridade e perfil socioeconômico 

heterogêneos. Embora sejam grupos pequenos, temos participantes com formação 

que vai desde o Ensino Fundamental incompleto ao Superior completo e situação 

socioeconômica mais ou menos privilegiada.  

Geralmente as pessoas que se interessam por Clubes de Leitura e/ou Tertúlias 

são pessoas que já cultivam o hábito da leitura e gostam de ler. Nos dois grupos, tanto 

na URSI quanto no ECI, temos ao menos dois participantes com esse perfil. Vejamos 

o que afirma um deles:  

 
15https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
denoticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos
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Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Leio qualquer coisa: rótulos, 
anúncios [...] leio tudo. Ler em conjunto, trocando ideias ao mesmo 
tempo que lemos, aumentamos muito o prazer da leitura, o prazer do 
encontro. A troca é muito importante. (H)16 

 

Já outros participantes estão retomando o hábito de ler: 

 
Eu nunca me preocupei com literatura. Então eu entrei nesse grupo e 
comecei a gostar muito; achei [o livro] uma boa companhia, fui 
descobrindo palavras novas e construindo ótimos relacionamentos 
com as pessoas. Enfim, estou me sentindo mais aberta, e minha 
memória tem melhorado muito. (A) 
 
Essa coisa fatídica, fim da vida [...] fim da vida nada! A vida continua. 
Devemos cuidar da alimentação, da saúde do corpo e da mente, da 
memória. A gente tem que ler porque é bom, porque é gostoso, porque 
a gente viaja para outros lugares, porque faz um bem danado pro 
cérebro. (D) 

 
  

Há ainda uma das participantes que não possuía o hábito da leitura e, após 

frequentar o grupo de Tertúlias, passou a ler com frequência, entusiasmando-se com 

essa nova condição: 

 
Eu fiquei maravilhada comigo mesmo, nunca pensei que ia comentar 
sobre livro, sobre leitura. Eu fui ao dentista e vi que ele estava lendo o 
mesmo livro que nós. A gente começou a comentar. Participar desse 
grupo foi uma coisa muito importante na minha vida. A minha cabeça 
abriu muito. (C) 

 

Pode-se dizer que o trabalho de mediação se tornou codirigido pela mediadora 

e pelos participantes que já eram leitores fluentes. Essa direção conjunta enriqueceu 

ainda mais o trabalho, não só pela pluralidade de olhares, mas também, por esses 

participantes se tornarem comediadores, ou seja, uma fonte de estímulo para os 

outros integrantes do grupo, que, de alguma maneira, sentiam-se contagiados pelos 

colegas leitores. 

Apresentamos nesse capítulo um recorte da nossa experiência como 

mediadora de Tertúlias Literárias e a articulação, na prática, dos princípios da 

 
16 Incluiremos ao longo do trabalho, assim como nesse capítulo, em especial, algumas falas e 
depoimentos dos participantes das tertúlias, identificadas com a inicial do primeiro nome, em itálico.  
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Aprendizagem Dialógica somados ao papel do mediador com a função de trazer à 

tona a força da palavra literária, a palavra como isca – aquela que levará o leitor do 

encantamento à transformação. Revelamos, sobretudo, de que maneira o papel da 

mediação foi determinante para enredar os leitores às tramas, entrelaçando fios e 

tecendo novas histórias: Quais perguntas inquietaram os leitores para que eles 

pudessem, buscando elementos no texto, ancorar suas respostas e acessar camadas 

mais profundas de leitura? Que aspectos estéticos foram abordados, oportunizando o 

desenvolvimento da competência leitora, para além do deleite que a leitura nos 

proporciona? 

 
_______________________________________________________ 
3.1 Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. 
 

Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos 
e, enquanto não se rebelarem, não têm como se conscientizarem. 
(George Orwell, 1984) 

 
Em 2019, quando a obra de George Orwell, intitulada 1984, completava 70 

anos de sua primeira edição (1949), iniciamos nosso trabalho de leitura junto ao grupo 

das Tertúlias Literárias. A seleção do livro se deu coletivamente, a partir de algumas 

sugestões trazidas pela mediação. Um dos pontos determinantes para a escolha de 

1984 foi o fato de ter sido publicado em 1949 e ter se tornado quase a profecia de um 

futuro que parecia tão distante e inatingível, e, no entanto, seguia mais atual do que 

nunca.  

Duas participantes (já leitoras habituais) haviam lido o livro na juventude e a 

ideia de relê-lo muitos anos depois, parecia extremamente instigante – qual seria o 

impacto da mesma leitura, passados tantos anos? Outras, leitoras recém 

apresentadas ao universo literário, evidentemente, não conheciam o livro. Todavia, 

não se intimidaram com a temática complexa nem com o número de páginas e 

expressaram-se dizendo que contavam com a ajuda da mediação e do próprio grupo 

para a realização da leitura.  

A atemporalidade e universalidade da literatura clássica exerce seu fascínio e 

conduz o leitor a ultrapassar as barreiras não só de tempo e de espaço, mas também 

das desigualdades econômicas e culturais, visto que, ao tratarem de dramas e 
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alegrias, interessam a todos e sempre têm algo novo a nos dizer. Retomando Calvino 

(2007, p.11): “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha 

para dizer.” Nesse sentido, um clássico pode ser lido e relido, pois certamente sempre 

trará descobertas.  

No entanto, não basta a leitura de um bom livro para garantir a formação do 

leitor literário. É preciso também, assegurar a observação dos recursos linguísticos 

por meio de uma mediação qualificada, com escuta ativa e perguntas que ajudem o 

leitor a estar atento para aspectos que normalmente não observa sozinho. Assim, o 

mediador vai abrindo portas para o que não foi visto, dando espaço para as pessoas 

se colocarem, trazendo suas leituras do mundo e da palavra, inaugurando novos 

olhares e novas formas de pensar. Desse modo, todos aprendem com todos. Esse é 

o princípio do Diálogo Igualitário, que ancora a prática das Tertúlias literárias. 

 Sobre o autor escolhido, gostaríamos de ressaltar que George Orwell é 

pseudônimo de Eric Arthur Blair (1903-1950). Nascido na Índia, Orwell era filho de um 

funcionário britânico e uma francesa.   

Frequentou colégios internos para meninos na Inglaterra, ficando afastado do 

cotidiano familiar e retornando para casa somente nas férias, numa criação ortodoxa 

e comum para os padrões da classe média inglesa da época. 

Alistou-se na Polícia Imperial da Índia e serviu durante cinco anos na Birmânia. 

Ao retornar à Inglaterra ressaltou o contraste entre sua vida de outrora e a das classes 

menos abastadas. Nesse contexto, mudou-se para o bairro londrino Notting Hill e 

passou a vagar pela cidade a fim de vivenciar a rotina dos marginalizados, chegando 

a se vestir como uma pessoa em situação de rua.  

Em seguida, passou 18 meses em Paris, mantendo-se com trabalhos 

precarizados. Ao voltar à capital inglesa, narrou suas experiências em Na Pior em 

Paris e Londres, livro que estreou seu pseudônimo e já mostrava um desejo de dar 

forma a reflexões políticas. 

Após ter iniciado seus primeiros escritos, encadeou outras produções ficcionais 

e ensaísticas enquanto trabalhou para BBC como correspondente da Segunda 

Guerra.  
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Quanto ao seu posicionamento político, aproximou-se do socialismo, o que é 

patente em suas produções. Em relação aos títulos publicados, destacamos Dias na 

Birmânia, no qual denuncia o imperialismo britânico na Índia; A Estrada para Wigan 

Pier, uma coletânea que registra sua convivência com mineiros e crítica às abstrações 

teóricas dos intelectuais de esquerda; Homenagem à Catalunha, no qual narra suas 

experiências como combatente republicano; A Revolução dos Bichos, fábula satírica 

inspirada na traição da revolução soviética e seus próprios ideais – sucesso de vendas 

até os dias atuais; e 1984, uma das distopias mais lidas, que repudia o totalitarismo – 

livro escolhido para nossa Tertúlia. 

1984 narra a história de Winston Smith, membro de uma sociedade 

completamente dominada e vigiada pelo Estado e seu Partido único. Essa sociedade 

é composta pelos membros do Partido, que, por sua vez, divide-se entre aqueles que 

fazem parte da elite e aqueles que são submetidos a ela – os proletários. Excluídos e 

marginalizados, é a classe à qual Winston pertence. Herói da narrativa, Winston se 

apaixona pela colega de trabalho Júlia e, juntos tentam sobreviver e se livrar dos 

horrores dessa sociedade assustadoramente poderosa, cruel e mentirosa. Ninguém 

escapava à vigilância do Grande Irmão, líder do Partido. Qualquer semelhança com 

Big Brother, programa exibido pela TV, não é mera coincidência. O reality show que 

confina e vigia pessoas numa casa, sem contato algum com o mundo exterior, teve 

seu nome inspirado na obra de Orwell. No livro, as câmeras que vigiam recebem o 

nome de teletelas.  

 
Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam treze horas. 
Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do 
vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das Mansões 
Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada 
de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido 
e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um 
pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava 
pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com 
mais de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta 
e cinco anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. (1984, 
p. 11)17  

 

 Assim tem início a saga de Winston. Orwell constrói a atmosfera 

sufocante de um mundo que se situa num tempo e num espaço que não pertence ao 
 

17 A obra, quando citada nesse capítulo, será indicada apenas pelo título seguido da paginação. Os 
dados completos constam nas referências finais. 
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autor, nem aos leitores. No entanto, a riqueza de detalhes e das descrições incluídos 

cuidadosamente pelo narrador vai nos inserindo nesse ambiente hostil, bem como nos 

pensamentos das personagens. Vento cruel, lufada de poeira arenosa e até mesmo o 

cheiro de repolho cozido e velhos capachos, conferem à narrativa o clima inóspito, e, 

tão bem arquitetado, que nos parece verossímil e familiar. Passamos a conhecer e a 

pertencer ao universo distópico pelo foco narrativo, que ora se dá pela voz de Winston, 

ora pelo narrador onisciente. “Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 

treze horas.” Logo de início, o texto estabelece um jogo entre realidade e ficção, 

assumindo um tom de veracidade que cria um pacto com o leitor, à medida que o 

narrador constrói um contexto discursivo que nos coloca como se estivéssemos frente 

ao registro de um fato verídico, ocorrido em abril (data), às 13h (horário), num dia frio 

– inclusive a temperatura era precisa.  

 
Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. 
Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a 
eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era 
parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana 
do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus 
trinta e nove anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, 
subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. 
Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o 
rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas 
de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O 
GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO EM VOCÊ, dizia o letreiro, embaixo. 
(1984, p. 11-12) 

 

Elevador não adiantava, pois enquanto houvesse luz natural, não haveria 

eletricidade – medida de economia adotada para os preparativos da Semana de Ódio. 

Ódio (pensamos nós, leitores) deveria ser o sentimento de Winston enquanto subia 

as escadas dos sete andares, acompanhado de sua úlcera varicosa – ferida que o 

acompanhará por toda narrativa –, encarando o rosto do GRANDE IRMÃO estampado 

em todos os patamares. Essa imagem onipresente e onisciente expressa pela 

afirmativa “[ele] ESTÁ DE OLHO EM VOCÊ” nada mais é do que um grande jogo de 

linguagem construído pelo autor. O GRANDE IRMÃO é a personagem mais ameaçadora 

da história. Contudo, ela não aparece efetivamente na narrativa, pois não fala, não 

interage. É uma sugestão sobre a qual não se sabe o nível de realidade. Afinal, quem 

é o GRANDE IRMÃO? Alguém que nunca foi visto, mas que tudo sabe e tudo vê – 

espécie de ficção sendo referência dentro da própria ficção, gerando inquietação que 
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nos faz pensar. Produzir reflexões e gerar descobertas são experiências que a 

literatura nos oferece de forma muito particular. Tudo isso contribui para o 

amadurecimento e transformação do leitor. 

Além do letreiro intimidador que anuncia a vigilância constante, havia também 

o slogan que regia o Partido:  

 
GUERRA É PAZ 

LIBERDADE É ESCRAVIDÃO 

IGNORÂNCIA É FORÇA 

   

Como se vê, os opostos são colocados em situação de igualdade. A subversão 

da linguagem, invertendo sentidos e valores, derrama sobre os leitores a doutrina a 

qual as personagens estão sujeitas. Isso desencadeia um sentimento de 

inconformismo e o desejo de adentrar mais e mais naquela história fantástica, que 

tanto desafia nossa compreensão e nosso imaginário. Novamente, temos uma tensão 

provocada pelo texto. O narrador nos desestabiliza, nos tira do lugar. Abre as portas 

para o desconhecido e por isso, também, é tão sedutor. 

O envolvimento de todo o grupo com texto de Orwell aconteceu rapidamente. 

A cada semana, ao retomarmos nossa discussão, sentíamo-nos progressivamente 

mais curiosos por aquela narrativa tão fora de propósito e, ao mesmo tempo, tão 

próxima às experiências políticas e sociais que marcam o mundo atual.  

 Como viver sem ter consciência dos fatos? era a pergunta que, remetendo à 

epígrafe que abre esse capítulo, disparava uma série de reflexões sobre a vida, 

fazendo conexões diretas entre a leitura da palavra e a leitura de mundo dos nossos 

tertulianos.  

 Temas polêmicos e universais como justiça, verdade e manipulação ideológica, 

esquentavam as discussões e exigiam da nossa mediação o exercício constante do 

diálogo igualitário, para que todos pudessem, cuidadosamente, compartilhar 

diferentes opiniões. Assim, ao final de cada encontro, o grupo sentia-se fortalecido 

pelas interações respeitosas, pelas trocas e contribuições oferecidas. 
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Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas 
entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel 
era o ato decisivo. (1984, p. 17) 
 

O mal estar de Winston, quando estava prestes a começar um diário, se 

expressa pela escolha vocabular: entranha é aquilo que está no nosso interior, aquilo 

que nos é mais profundo. De tão profundo, às vezes, desconhecido. Estranhas 

entranhas... Era preciso olhar para dentro de si para falar de si mesmo. Orwell introduz 

na narrativa a presença de um outro registro discursivo – o diário. A escrita era a arma 

para a libertação de Winston. E, era por meio dela que acessávamos seus 

pensamentos mais íntimos e secretos. Assim como ele se sentia estremecido, 

igualmente nós, leitores, nos sentíamos invadidos por um misto de espanto e 

maravilhamento pela narrativa – a força arrebatadora que aprisiona, liberta e fascina, 

tão própria da arte da palavra. No excerto anterior, discutimos a importância e o peso 

da palavra escrita. A palavra que marca o papel e conta uma história. E não é uma 

história qualquer. É a história que dá voz à personagem. Sua história é o nosso 

mergulho no universo literário. Ela nos leva para outras galáxias, nunca antes 

exploradas. 

À medida que Winston gravava as memórias em seu diário, lembranças e 

inquietações eram compartilhadas no grupo, fazendo daquele espaço semanal 

também uma espécie de diário, no qual o cotidiano dos leitores misturava-se às vozes 

de personagens que se tornavam, aos poucos, próximas de nós. Era notável como os 

participantes da Tertúlia transformavam-se em sujeitos-leitores cada vez mais 

participativos, críticos e atentos à arquitetura do texto, revelando o grande impacto da 

literatura na visão de si mesmos e do outro. 

 Retomando Bakhtin (2006), os indivíduos se constituem na relação com a 

alteridade. Somos e existimos a partir da relação com o outro. Precisamos do olhar 

do outro para nos enxergarmos diferentes do que nos vemos. Essa constituição é 

dinâmica, sofre alterações pela vivência e pelas interações, inclusive da linguagem. A 

alteridade é condição para se construir nossa identidade, assim como os valores da 

sociedade nas diferentes esferas: artística, política, científica... Estar em relação com 

o outro, com a palavra e a experiência do outro, escutar a si e ao outro, é ampliar a 

experiência de viver.  
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 Esse é o diferencial da leitura dialógica. Ler para compartilhar é diferente do 

ato solitário de ler para si mesmo. Na leitura dialógica, o significado, a compreensão 

e a aprendizagem são intensificados por meio das interações que se estabelecem 

entre as diferentes pessoas e o texto. Assim, as vozes dos leitores são também 

amplificadas. Além disso, numa Tertúlia, todas as opiniões são válidas, 

independentemente da posição hierárquica que a pessoa ocupa. Dessa maneira, cria-

se um espaço de confiança e acolhimento, para que todos compartilhem suas ideias. 

Um espaço de humanização, como acreditava Candido (1988), corroborado por Petit 

(2008): 

 
A leitura, tal como é praticada atualmente, convida a outras formas de 
vínculo social, a outras formas de compartilhar, de socializar, 
diferentes daquelas em que todos se unem, como se fossem um só 
homem, ao redor de um chefe ou de uma bandeira. Ler, como vimos, 
é conhecer a experiência de homens e mulheres, daqui ou de outros 
lugares, de nossa época ou de épocas passadas, transcrita em 
palavras que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre 
certas regiões de nós mesmos que ainda não havíamos explorado, ou 
que não havíamos conseguido expressar. Ao longo das páginas, 
experimentamos em nós, a um só tempo, a verdade mais subjetiva, 
mais íntima, e a humanidade compartilhada. (p. 94) 
 
 

Assim caminhávamos, convocados pelos ensinamentos que a narrativa nos 

oferecia, unidos pelo vínculo que a leitura compartilhada estabelecia entre nós, 

facilitado pelo trabalho da mediação que, abrindo espaços de reflexão para essas 

descobertas, enriquecia nossa experiência leitora. De que maneira a voz de Winston, 

na pele do narrador, impactava a leitura e nossa percepção da personagem? 

 
Fui atrás dela. Atravessamos um pátio interno e chegamos a uma 
cozinha num porão. Havia uma cama encostada à parede e em cima 
da mesa via-se uma lamparina com a chama bem baixa. Ela [...] (1984, 
p. 82) 

  

Winston, por vezes, assumia o papel de narrador – um duplo narrador dentro 

da narrativa. O diário, escrito em primeira pessoa, permitia que penetrássemos em 

seus pensamentos. Era como se nos tornássemos seus confidentes: construindo não 

apenas uma aproximação, mas uma aliança entre leitores e a personagem. 

Olhávamos o que seus olhos viam, mas víamos, também, com nossos próprios olhos 

– o que significa um verdadeiro encontro entre o eu e o outro. Nesse sentido, 



54 
 

 
 

observamos a experiência da leitura literária tornar-se uma experiência viva de 

alteridade. Um convite ao pensamento diferente, a um distanciamento de nós mesmos 

pelo olhar do outro, e ao encontro com o nosso EU, reelaborado, pela confluência dos 

diferentes olhares. Essa era a nossa riqueza. Destacamos aqui, as interferências da 

mediação para o auxílio dessas descobertas de saberes e consciência de linguagem: 

De quais artimanhas o narrador se vale para captar os leitores? Qual é o tom de 

Winston, em seu diário? Quais os efeitos de sentido uma palavra pode ter? O porão, 

a lamparina, a chama bem baixa, a penumbra, as reticências... todos esses elementos 

construíam o ar de mistério, que tanto nos envolvia.  

Assim, a construção da linguagem era pouco a pouco, desvendada por nós: 

 
Um livro assustador, porque vai parecendo muito próximo de nós. Ele 
mostra como acontece o controle de corpos e mentes e a tentativa de 
escapar desse controle. [...] chamou atenção o momento onde 
acontece a descrição da parte mais afastada da cidade, onde ainda há 
alguma memória grudada nas casas e nos objetos. O que permanece 
é uma sensação de mal-estar. (H) 

 

O mal-estar em referência, ia crescendo, conforme Winston contava sua 

história. Seus desejos e seus pensamentos, sua relação com o Partido, com as 

mulheres, tudo nos parecia tão real e, ao mesmo tempo, tão improvável. Seria possível 

viver num mundo onde pensar é crime? Quem controla nossos pensamentos? Esses 

questionamentos nos espantavam e atraíam. Ferreira Gullar, em entrevista concedida 

em 2015 para o “Fronteiras do Pensamento”, declara: “Eu costumo dizer que a poesia 

nasce do espanto, de alguma coisa que te surpreende, que se revela inesperada, 

misteriosa ou bela ou enfim.”18  

A discriminação etária e objetificação da mulher, temas também presentes na 

narrativa de Orwell, foram alvos de nossas análises e reflexões. Uma oportunidade, 

sem dúvida, para que os leitores quebrassem paradigmas e discutissem o papel da 

mulher e suas implicações sociais, independentemente de sua idade ou aparência 

física: “Com a luz, vi que ela era bem velha, devia ter pelo menos uns cinquenta anos. 

Mas fui em frente e fiz a coisa mesmo assim.” (1984, p. 87) Uma das participantes, 

próxima de completar 80 anos, refutou a afirmação de Winston, dizendo que se sentia 

 
18 https://www.youtube.com/watch?v=gVbhwf8rskw&t=74s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gVbhwf8rskw&t=74s
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viva e ainda tinha muito para viver. Essa fala trouxe à tona uma discussão sobre a 

velhice e, todos puderam compartilhar depoimentos acerca desse momento da vida: 

seus benefícios e dificuldades, o envelhecimento saudável, a vida autônoma, a vida 

solitária e a interação social. 

 As discussões e a troca de ideias foram deixando claro como os princípios da 

Aprendizagem Dialógica atravessavam nossos diálogos. Ao refletirmos sobre as 

questões do envelhecimento, observamos os princípios da Solidariedade no 

acolhimento das diferentes falas; da Aprendizagem Instrumental, à medida que os 

indivíduos se instrumentalizavam social e politicamente acerca dos problemas que os 

atingiam e da Transformação, quando mudavam suas posturas quanto à auto-imagem 

e quanto à maneira de se colocarem, tornando-se mais seguros e abertos ao mundo. 

 
Tudo se esmaecia na névoa. O passado fora anulado, o ato da 
anulação fora esquecido, a mentira se tornara verdade. (1984, p. 94) 

  

A imagem que o narrador constrói na metáfora – “Tudo se esmaecia na névoa” 

–, sugere que a vida perdeu o brilho, a clareza, o vigor. Não havia nitidez no que era 

dito. Não era possível enxergar a verdade. Apagaram-se os acontecimentos. O que 

pode ser mais devastador do que a destruição do passado, de nossas memórias, da 

nossa história? 1984 é uma leitura que mobiliza afetos e emoções, a ponto de nos 

sentirmos também “esmaecendo na névoa”, inconformados com a vida e histórias 

esquecidas. No entanto, na contramão desse sentimento de desfalecimento, nós, 

enquanto leitores e cidadãos, criávamos forças para seguir adiante. O alerta era claro: 

o mundo exigia um esforço coletivo para mudarmos o futuro. 

 
Meu amor, tudo em volta está deserto. Tudo certo. Tudo certo como 
dois e dois são cinco. (Caetano Veloso) 

  

As palavras da composição de Caetano Veloso motivam-nos a destacar o 

próximo trecho: “Liberdade é a liberdade de dizer que dois mais dois são quatro. Se 

isso for admitido, tudo o mais é decorrência.” (1984, p. 101)  

 Estão lembrados do slogan? “LIBERDADE É ESCRAVIDÃO.” Não havia liberdade 

de dizer, de pensar e de ser. Ao contrário, havia o duplipensamento, a ambiguidade 

permanente, a contradição, a dissonância. A mentira que se tornava verdade e a 
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verdade que se tornava mentira. Viver era a própria escravidão. As colocações de 

Orwell, sempre perturbadoras, abriam espaço para questionamentos a respeito de 

nossas vidas. Entrar em contato com essa narrativa leva-nos a estabelecer conexões 

entre a realidade e a ficção. Conexões essas que ampliam nossa consciência 

enquanto sujeito-leitores e cidadãos críticos. Até que ponto rompemos com aquilo que 

o sistema nos impõe? Ou sucumbimos a ele? Por que sucumbimos? Conveniência ou 

conformismo?  

Orwell expõe em sua narrativa a força do totalitarismo, a lavagem cerebral e 

suas consequências. Ao expressar esses valores pelas vozes de Winston ou do 

Grande Irmão, o narrador vai revelando a crítica e todo o viés político propostos pela 

narrativa.  

Nossa atuação, enquanto mediadores, era sempre voltar ao texto, relacionando 

as passagens da trama com as colocações que os participantes das Tertúlias faziam: 

Como você relaciona seu comentário com o texto? Qual aspecto da narrativa evocou 

esse pensamento? Alguém pensa diferente? Por quê? 

 
Se perguntar pra todo mundo, a maioria vai dizer que preferia ser 
jovem de novo. Os jovens são fortes, têm saúde pra dar e vender. 
(1984, p. 113) 

 

 Conversar sobre o envelhecimento, na perspectiva do ser que envelhece e não 

necessariamente adoece, era revigorante para o nosso grupo. Naturalmente a saúde 

já não é a mesma da juventude. Mas o passar dos anos traz ganhos e potencialidades 

que precisavam ser explorados e valorizados. Participar das Tertúlias, nesta fase da 

vida, era considerado por eles, um privilégio.   

 
A união dos dois fora uma batalha; o gozo, uma vitória. Era um golpe 
assentado contra o Partido. Um ato político. (1984, p. 153) 

 

 O encontro às escondidas com Júlia nos foi narrado por Winston, entre 

suspiros, sussurros e o bater de asas de pássaros. Guerra não era paz, como afirmava 

o slogan do Partido. Paz (na ficção, assim como na vida), era amor. E o amor havia 

vencido a batalha – ao menos por enquanto. 
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Orwell (2021) afirma, em um de seus ensaios, que “nenhum livro é 

genuinamente isento de viés político.” (p. 13). 1984 é uma crítica profunda à 

sociedade. É a denúncia de uma distopia real, revelando verdades dolorosas que nos 

levam a pensar sobre aspectos assustadores da nossa própria vida. Nesse sentido, 

ao realizarmos Tertúlias com uma obra dessa magnitude, fica claro o papel que a 

literatura exerce na nossa formação como cidadãos, na nossa formação enquanto 

indivíduos e na forma como enxergamos o mundo. As palavras de Orwell caíam com 

densidade sobre nós, com o peso da responsabilidade enquanto leitores, de termos 

acesso àquelas ideias. Como prosseguirmos frente a tantas descobertas? O que 

muda em nós? O que permanece? Ninguém termina a leitura dessa obra sendo do 

mesmo jeito como era, antes de fazê-la.  

 
 [...] se lazer e segurança fossem desfrutados por todos igualmente, a 
grande massa de seres humanos que costuma ser embrutecida pela 
pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si; e depois que 
isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde essa massa se daria conta 
de que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria 
com ela. (1984, p. 226) 

 

O autor vai mesclando a narrativa de Winston, que ora nos apresenta os 

horrores e o embrutecimento das ações do Partido, ora nos brinda e alerta acerca das 

mentiras e da crueldade que eram impostas. O narrador deixa claro que guerra era 

destruição, sim, e a pobreza e ignorância eram marcas indeléveis da desigualdade 

que aquela sociedade propagava.  

 
O que o Partido fizera de terrível fora convencer as pessoas de que 
meros impulsos, meros sentimentos, não servem para nada, 
destituindo-as, ao mesmo tempo, de todo e qualquer poder sobre o 
mundo material. A partir do momento em que você caísse nas garras 
do Partido, o que você sentia ou deixava de sentir, o que fazia ou 
deixava de fazer, não fazia nenhuma diferença. Dessa ou daquela 
forma você sumia e nunca mais ninguém ouvia falar de você nem de 
seus atos. Você era simplesmente retirado do curso da história. (1984, 
p. 197) 
 

 Meros impulsos? Meros sentimentos? Mas então sentir de nada valia? Não são 

os sentimentos que nos movem? Como fugir das garras de quem nos impede de sentir 

e de ser – retirando-nos do curso da história? Observemos os recursos utilizados pelo 

autor para oportunizar a fruição estética da leitura: Que tipo de narrador Orwell nos 
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apresenta? Qual a relação desse narrador com as personagens? Quais tipos de 

conflitos e desfechos são expressos? No excerto acima testemunhamos os efeitos 

das garras do Partido: “[...] você sumia e nunca mais ninguém ouvia falar de você nem 

de seus atos. Você era simplesmente retirado do curso da história.”  

 
Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória. Mudando 
como um deus o curso da história. Por causa da mulher. (Gilberto Gil) 

 

Permitimo-nos aqui, uma alusão à canção de Gil, que, com toda sua 

sensibilidade, fala do amor – esse sentimento gigantesco, capaz de mudar o mundo 

e o curso da história. O que nos cabe: mudamos o mundo ou somos retirados do curso 

da história? Quais são as nossas armas para essa mudança? Arriscamos dizer que, 

para além do amor (nossa maior arma), a literatura também nos retroalimentava. 

Estarmos juntos, lendo e discutindo questões da vida motivados pela literatura, era 

uma forma de resistência às arbitrariedades do mundo. Um alento, um espaço de 

respiro em meio à brutalidade e às garras de uma sociedade opressora.  

Os trechos destacados pelos participantes das Tertúlias e também pela 

mediação, revelavam nosso espanto e nossas inquietações diante do cenário de caos 

que nos era apresentado. Conversar sobre esses temas era uma maneira de 

apaziguar nossas angústias.  

 
Winston vivia numa sociedade dominada pelo Estado e trabalhava no 
Ministério da Verdade, onde notícias eram fabricadas e modificadas 
diariamente pelo comando de um poder central. O que me impressiona 
é que hoje em dia, nós, que vivemos num mundo dito livre somos 
informados diariamente através de duas ou três agências 
internacionais de notícias que alimentam os jornais e os noticiários das 
TVs, as mesmas cenas e praticamente as mesmas opiniões. (D) 

 

Nesse sentido, o trabalho da mediação ia aproximando, mais e mais, o olhar 

dos leitores ao texto literário. Apontávamos, portanto, a maneira como Orwell ia 

tecendo a trama, de forma a nos enredar nos fios daquele tecido: as formas de dizer, 

a construção das metáforas, a subversão da linguagem, as ambiguidades e 

contradições estavam sempre presentes. Nova fala, Grande Irmão, Polícia das Ideias, 

Ministério da Verdade, teletelas, 2 + 2 = 5, verdade e inverdade, eram alguns dos fios 

que, entrelaçados, constituíam a rede-tecido que é o texto literário. Adentrar nessa 
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composição era como visitar os bastidores da criação; era vasculhar as entrelinhas e 

extrair delas a nossa leitura de mundo em consonância com a leitura do próprio texto.   

 
Mesmo os nomes dos quatro ministérios que nos governam exibem 
uma espécie de descaramento na inversão deliberada dos fatos. O 
Ministério da Paz cuida dos assuntos de guerra; o Ministério da 
Verdade trata das mentiras; o Ministério do Amor pratica a tortura; e o 
Ministério da Pujança lida com a escassez de alimentos. Essas 
contradições não são acidentais e não resultam da mera hipocrisia: 
são exercícios deliberados de duplipensamento. Pois somente 
reconciliando contradições é possível exercer o poder de modo 
indefinido. (1984, p. 254)  
 

Da mesma forma como as contradições que os nomes dos ministérios 

denunciavam não eram acidentais, tampouco a construção da linguagem acontece 

acidentalmente. Como diz Valéry (1991, p.205): “a Poesia é uma arte da linguagem; 

certas combinações de palavras podem produzir uma emoção que outras não 

produzem, e que denominamos poética”. Portanto, a literatura é resultante de uma 

grande e engenhosa arquitetura de palavras, fruto do trabalho do escritor/poeta, que 

registra sua percepção e interpretação do mundo. Essa construção era alvo de nossas 

discussões: Por que o autor usou tal palavra e não outra? Quais os efeitos que 

determinadas palavras provocam em nós? Sob qual ponto de vista ela está sendo 

dita? Seria diferente se enunciada sob outra perspectiva? Como essas colocações 

impactam a leitura? 

“Um livro tem a vida que o escritor lhe dá”, considera Jorge Luis Borges.19 

Vamos um pouco além do que afirma Borges e reiteramos: um livro tem a vida que o 

escritor e os leitores lhe dão. Afinal, relembrando Lajolo (2011), leitores e autores são 

“faces da mesma moeda” (p. 26). 

Uma Tertúlia, com uma mediação atenta e uma escuta ativa, pode acessar 

chaves de leitura que são portas de entrada para uma compreensão mais profunda. 

Mediar é também saber ouvir. A pesquisadora argentina Cecília Bajour discorre, em 

seu livro Ouvir nas entrelinhas – o valor da escuta nas práticas de leitura, sobre a 

importância da escuta no trabalho da mediação e formação do leitor literário: “Em 

experiências de leitura compartilhada, os mediadores que aprendem a ouvir nas 

entrelinhas constroem pontes e acreditam que as vozes, os gestos e os silêncios dos 

 
19 Un livre a la vie que lui donne l’écrivain (1977, ao Magazine littéraire). 
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leitores merecem ser escutados. Se assim for, quando é assim, ler se parece com 

escutar.” (BAJOUR, 2012, p. 45) 

 
Mas estava tudo bem, estava tudo certo, a batalha chegara ao fim. Ele 
conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o Grande Irmão. 
(1984, p. 346) 

 

 A saga de 1984 acaba melancólica, sem final feliz. A vitória sobre si mesmo era 

sinônimo de derrota. Amar o Grande Irmão era sucumbir à manipulação, ao ódio em 

detrimento do amor. Venceram as fake news, o abuso do poder, a obediência, a 

escravidão. Vencemos nós leitores, que saímos dessa experiência de leitura 

encantados e transformados, mais conscientes do nosso lugar enquanto leitores e 

cidadãos. Vivenciamos o compartilhamento das ideias de forma solidária e igualitária, 

respeitando nossas diferenças. Construímos e criamos novos sentidos, trazendo à 

baila nossa inteligência cultural, somada às descobertas que as intervenções da 

mediação sobre o texto literário nos deram acesso. A obra de Orwell nunca foi tão 

atual e o poder da literatura tão vivo em nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

______________________________________ 
3.2 Declarem o estado de peste. Fechem a cidade.    
 
 

Ah, se fosse um terremoto! Uma boa sacudidela, e não se falava mais 
nisso Contam-se os mortos, os vivos, e pronto. Mas esta porcaria de 
doença! Até os que não a apanham parecem trazê-la no coração. 
(Albert Camus, A peste, 2018) 

 
 Quando escolhemos a leitura de A peste, de Albert Camus, romance publicado 

originalmente em 1947, ainda não sabíamos que, assim como Orã, cidade da Argélia 

onde se dá a epidemia relatada no livro, também seríamos assolados por uma 

pandemia. Foi questão de um mês para que nos déssemos conta da oportuna 

coincidência. A extraordinária obra trouxe à tona toda a fragilidade e potência humana 

que saltava aos nossos olhos, na vida e na ficção: dor, sofrimento, desesperança, 

imprevisibilidade, ignorância, prudência, solidariedade e amor. 

Albert Camus foi jornalista, escritor e filósofo – conhecido por criar uma corrente 

de pensamento denominada absurdismo, que se encaixa no clima intelectual 

existencialista. Nascido em 7 de novembro de 1913, na Argélia, à época da ocupação 

francesa, pertenceu a uma família de poucos recursos, viveu sua infância no bairro 

operário de Belcourt, sem estímulos para estudar. Contudo, acessou a educação 

formal no Liceu, onde foi apoiado pelo professor primário Louis Germain e, 

posteriormente, ingressou na Universidade da Argélia.  

Ainda universitário, em 1930 contraiu tuberculose, o que diminuiu sua 

permanência na instituição e o impediu de lecionar. Graduou-se em filosofia e fez 

mestrado e doutorado acerca de Plotino e Santo Agostinho, respectivamente.  

Em 1934, ingressou no Partido Comunista Francês e casou-se com Simone 

Hie. Em 1936, engajou-se no Partido do Povo da Argélia, e no ano seguinte até 1940 

escreveu para dois jornais socialistas. Nessa época, relacionou-se com Francine 

Faure, com quem teve os gêmeos Catherine e Jean. 

Camus deu continuidade à sua carreira como jornalista: em 1942, começou a 

trabalhar para Paris-Soir, pela qual mudou-se para Bordeaux. Dois anos depois, 

publicou dois de seus livros mais importantes, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, nos 
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quais formulou a ideia do absurdo da existência. É desta época também sua amizade 

com Jean-Paul Sartre, terminada em 1951 por divergências políticas. 

Mais adiante, em meio à Segunda Guerra Mundial, tornou-se editor do jornal 

clandestino Combat. Em junho de 1944, quando os Aliados desembarcavam na 

Normandia, Camus começou, também em Paris, um relacionamento amoroso com a 

atriz espanhola Maria Casarès que durou até sua morte. Ao final da guerra, publicou 

A Peste, obra escolhida pelo grupo de tertulianos e sobre a qual relataremos a seguir, 

nossa experiência de leitura. 

 Narrada sob o ponto de vista do Dr. Bernard Rieux, médico que se depara com 

uma cidade devastada por uma invasão de ratos que dizimou a população, a obra se 

apresenta como uma reflexão política. Inspirada no caso real de uma epidemia de 

cólera em Orã, na Argélia, a produção literária constrói em forma de metáfora os 

horrores da Segunda Guerra. Com passagens profundamente marcantes e 

inesquecíveis, é um romance denso e triste, que inscreve os problemas de uma 

sociedade atingida por uma peste, bem como as consequências dos atos políticos e 

sociais da época em questão.  

Traçando um paralelo com os dias atuais e, principalmente com a situação que 

vivíamos à época da leitura, a experiência foi muito impactante e provocou-nos uma 

série de indagações: Qual o comportamento das pessoas perante uma 

epidemia/pandemia? Quais as consequências da peste no meio da população? De 

que maneira o autor nos apresenta uma forma de transformar o modo como 

enxergamos momentos dramáticos como o construído na trama? A vida imita a arte 

ou a arte imita a vida? Mais uma vez, a literatura mostra a força da palavra e seus 

efeitos renovadores em nós leitores. 

Considerada a magnum opus de Albert Camus, A peste aborda, como todo 

clássico, questões relacionadas à condição humana, que, independentemente do 

contexto histórico, é terreno fértil para reflexões acerca da vida, dos homens e do 

mundo. Nesse sentido, sua leitura é um exercício imprescindível de fabulação, do qual 

nos falou Candido (1988): a oportunidade e o privilégio de acessar camadas mais 

profundas da nossa existência e de refletir sobre elas. Acreditamos que a mediação 

literária é fundamental para o mergulho que propomos nas especificidades da obra e 
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o diálogo em torno da leitura. Por isso, quem lê, vive melhor. Por isso, ler é, também, 

humanizar.  

O que essa obra nos oferece? Que inquietações pode suscitar?  

A seguir, destacamos trechos da leitura trazidos pela mediação e/ou 

participantes da Tertúlia e, também, algumas reflexões sobre aspectos literários 

abordados. 

 
Os curiosos acontecimentos que são o objeto desta crônica ocorreram 
em 194… em Orã. Segundo a opinião geral, estavam deslocados, já 
que fugiam um pouco à norma. À primeira vista, Orã é, na verdade, 
uma cidade comum e não passa de uma prefeitura francesa na costa 
argelina. A própria cidade, vamos admitir, é feia. Com seu aspecto 
tranquilo, é preciso algum tempo para se perceber o que a torna 
diferente de tantas outras vilas comerciais em todas as latitudes. 
Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pombos, sem árvores 
e sem jardins, onde não se encontra o rumor de asas, nem de folhas 
quebradas? Em resumo: um lugar neutro. Apenas no céu se lê a 
mudança das estações. A primavera só se anuncia pela qualidade do 
ar ou pelas cestas de flores que os pequenos vendedores trazem dos 
subúrbios: é uma primavera que se vende nos mercados. Durante o 
verão, o sol incendeia as casas muito secas e cobre as paredes de 
uma poeira cinzenta; então, só é possível viver à sombra das 
persianas fechadas. No outono, ao contrário, é um dilúvio de lama. Os 
dias bonitos só chegam no inverno. (AP., p. 9) 

 

 Começamos em 194... O tempo é quase incerto. Um tempo qualquer? Não 

importa exatamente quando. Pode ser passado, presente ou futuro. Pertence e 

dialoga com todos nós. Observemos, no excerto em destaque, que o narrador nos 

convida a construir narrativamente a cidade junto com ele. Sem economizar adjetivos 

para inscrever uma cidade sem atrativos, ele a resume como um lugar neutro. Neutro 

pode ser entendido como impreciso, indefinido, indiferente, sem vida. A oração “Uma 

primavera que se vende nos mercados” revela um ponto de vista de quem transforma 

a dimensão da natureza em mera mercadoria; assim, as estações do ano prosseguem 

com pinceladas monótonas e sempre com conotações negativas. Além da primavera 

que se vende nos mercados, eliminando qualquer traço espontâneo da natureza, 

oferecendo flores, cor, perfume, enfim, encantamentos de beleza natural para o 

deleite humano, segue o verão que, por sua vez, incendeia as casas, cobrindo-as de 

acinzentado, tom que se marca pela conotação de tristeza e introspecção; o outono 

expressa-se também por um traçado danoso: o dilúvio de lama – excesso e densidade 
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carregam essa estação do ano; por fim, o inverno, que normalmente nos oferece os 

dias mais frios e tristes é apresentado, paradoxalmente, no texto, como os dias mais 

bonitos de todas as estações. A imagem da passagem do tempo com traços díspares 

em suas transformações marca-se textualmente por uma linguagem poética que 

coloca em tensão aproximações e oposições expressas por densidade árida, 

introspecção, sombras, tristeza, prostração, ou seja, toda sorte de características 

pouco envolventes para a descrição de uma cidade que não seja, expressão de uma 

catástrofe.  

 
Uma forma conveniente de travar conhecimento com uma cidade é 
procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Na 
nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao 
mesmo tempo, com o mesmo ar frenético e distante. Isto é: aqui, as 
pessoas se entediam e se dedicam a criar hábitos. (P, p. 9) 

 

 Interessante destacar como o narrador aborda o que devemos saber para 

conhecer uma cidade: como se trabalha, como se ama e como se morre. A cidade, as 

pessoas e a vida são apresentadas como se algo sufocante pairasse no ar: com o 

mesmo ar frenético e distante. O convite para conhecer Orã nos leva, inevitavelmente, 

a pensar, também, na cidade onde moramos. Quais os nossos hábitos? O que nos 

estimula? O que nos entedia? Adentrar Orã, é penetrar em nossas vidas, em nosso 

universo interior.  

 
Em Orã, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, 
somos obrigados a amar sem saber. O que é mais original na nossa 
cidade é a dificuldade que se pode ter para morrer. (AP, p. 11) 
 

 Quando o narrador evoca o amor (ou a falta dele) e a morte – símbolos maiores 

da nossa existência, rapidamente fisga o leitor que, de alguma maneira, se sente 

identificado e convocado pelo discurso. Como é possível amar sem saber? E a 

dificuldade para morrer? O absurdo e o inusitado estampam a imagem da cidade. São 

justamente essas chaves de leitura que nos fazem querer conhecer e entender mais 

e mais Orã. Há que se ter tempo e reflexão, para se ler nas entrelinhas. 

 “Na manhã do dia 16 de abril, o Dr. Bernard Rieux saiu do consultório e 

tropeçou num rato morto, no meio do patamar.” (AP, p. 13) O aparecimento dos ratos 

envolveu-nos num clima de tensão e mistério logo nas primeiras páginas do livro. O 
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narrador, novamente, é pontual, preciso, seja na data, no período do dia, no local e 

no nome e sobrenome da personagem. Quando, o quê, quem e onde conferem o tom 

de verossimilhança aos fatos. Não demorou muito para que a primeira morte fosse 

anunciada na narrativa e o pânico em relação à pandemia atual tomasse conta do 

grupo de leitoras da nossa Tertúlia. 

 
No livro os ratos foram os transmissores visíveis, e a população 
demorou para perceber a gravidade da situação. Para nós, o 
aparecimento da pandemia deixou todos perplexos, ansiosos e 
inseguros quanto às medidas de profilaxia e informações sobre a 
gravidade da doença inesperada. (E) 

  

Conforme o narrador – “que se revelará em momento oportuno” (AP, p. 12) – 

vai nos apresentando Orã e os efeitos da pandemia, vamos conhecendo não somente 

a cidade, mas também suas personagens. O narrador misterioso que age como uma 

espécie de historiador, descortina o cotidiano da cidade “Lá [onde] o doente fica muito 

só.” (AP, p. 11) O cenário inóspito suscita reflexões sobre a forma como vivemos e as 

trocas que estabelecemos entre nós. Com o apoio da mediação, constroem-se 

relações que envolvem a solidariedade, o respeito, a confiança, além de – é claro! – 

o prazer da leitura. 

 
A morte do porteiro, pode-se dizer, marcou o fim desse período cheio 
de sinais desconcertantes e o início de um outro, relativamente mais 
difícil, em que a surpresa dos primeiros tempos se transformou, pouco 
a pouco, em pânico. (AP, p. 27) 

 
 
 A morte trouxe o medo “[...] e com ele, a reflexão.” (AP, p. 27). Dezenas de 

roedores jaziam pelo lixo da vizinhança, sobretudo, nas regiões onde vivia a 

população mais pobre. A situação se agravava: centenas de cadáveres de ratos 

jorravam junto a guinchos de agonia. Uma atmosfera ameaçadora, de origem 

desconhecida, somava-se à situação que vivíamos em nossos tempos. O perigo 

atingia a todos. “Toda a cidade estava com febre.” (AP, p. 35) Diante do panorama 

que a narrativa nos apresenta, a mediação convocava os participantes da tertúlia a 

novas reflexões, por meio de perguntas que provocavam um diálogo mais profundo 

entre os leitores e a obra: Somos todos iguais? Estamos todos envolvidos numa 

mesma situação? O que essa atmosfera assustadora provoca em cada um de nós, 
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leitores? Cadáveres de ratos, jorravam, guinchos traz reverberações semânticas 

carregadas de impacto. Como elas atingem o leitor?  

Conforme nossa leitura avançava, nossa reflexão acerca das similaridades do 

enredo com a experiência que vivíamos também se intensificava. Assim, a crise da 

saúde pública e as condições de vida das classes menos favorecidas eram motivo 

para alimentar uma impressionante conexão entre realidade e ficção. A referência à 

guerra, no romance, aparecia como pano de fundo para as observações do narrador: 

“Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem: ‘Não vai durar muito, seria estúpido.’ 

Sem dúvida, uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar.” (AP, p. 40) 

 A palavra peste havia se registrado pela primeira vez na narrativa. Mas, ainda 

assim, era difícil para os habitantes de Orã aceitá-la. O narrador explica que tanto as 

pestes como as guerras chegam sem avisar e encontram as pessoas desprevenidas. 

Parafraseando Saint-Exupéry, “se a peste vem a qualquer momento, nunca saberei a 

hora de preparar o coração...”20 Nosso narrador afirma, ainda, que as pessoas 

continuavam pensando em si próprias e não acreditavam nos flagelos. Era como se 

tudo não passasse de um sonho mau. Despreparados e incrédulos, não pensavam 

em precauções.  

 

Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar 
neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo igual número de 
pestes e de guerras. E contudo, as pestes, assim como as guerras, 
encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. (AP, p. 40) 

 

Reflexões como essa, acerca do egoísmo e da indiferença à dor do outro, são 

registradas e, ressaltadas pela mediação, possibilitando que os leitores observem o 

mundo e as pessoas sob novas perspectivas, abrindo portas para um maior 

entendimento dos outros e de si próprios. Nós, enquanto leitores críticos (e, também, 

vivenciando os efeitos de uma pandemia), sabíamos que não havia outro remédio a 

não ser aceitar, encarar e combater o mau que nos assolava. Era o que Dr. Rieux, 

narrador e protagonista de A peste, parecia disposto a fazer, e nós, cúmplices, 

 
20 Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a 
hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieto e agitado: 
descobrirei o preço da felicidade! Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar 
o coração [...] (SAINT-EXUPÉRY, 1977) 
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estávamos nessa batalha com ele. A leitura legitimava nosso apoio e esperança no 

médico-salvador. 

 
Sem dúvida, uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. A 
tolice insiste sempre, e nós a compreenderíamos se não pensássemos 
sempre em nós. Nossos concidadãos, a esse respeito, eram como 
todo mundo: pensavam em si próprios. (AP, p. 40) 

 

Leitores e concidadãos fundiam-se em constantes inquietações que, 

estimuladas pela mediação, provocavam descobertas sobre nós mesmos: Como é 

possível viver tamanho absurdo? Até que ponto estávamos implicados no flagelo que 

se abatia sobre nós? Somos egoístas, indiferentes? O sofrimento transforma a 

humanidade? As palavras de Camus nos cortavam. Caíam sobre nós com toda a força 

e a potência de uma narrativa bem escrita e verossimilhante à vida. Era um convite à 

ação coletiva, muito parecido com a convocação de Orwell, em 1984. Não queríamos 

ser como todo mundo e pensar somente em nós. A literatura nos dava a chance, mais 

uma vez, de repensarmos nossa vida em sociedade, nosso lugar no mundo e 

ganharmos novas perspectivas. Podemos dizer que temos aqui, o exercício do 

princípio da Transformação, revelando nosso fortalecimento enquanto sujeitos, por 

meio das relações intersubjetivas nas tertúlias, apoiadas pelas descobertas 

resultantes da leitura literária e do trabalho da mediação. 

 
Números flutuavam em sua memória e ele dizia a si mesmo que umas 
três dezenas de pestes que a história conheceu tinham feito perto de 
cem milhões de mortos. Mas que são cem milhões de mortos? Quando 
se fez guerra, já é muito saber o que é um morto. [..] Dez mil mortos 
são cinco vezes o público de um grande cinema. Aí está o que se 
deveria fazer. Juntar as pessoas à saída de cinco cinemas para 
conduzi-las a uma praça da cidade e fazê-las morrer em montes para 
se compreender alguma coisa. (AP, p. 41) 

 

Vejamos como o narrador questiona, ininterruptamente, os acontecimentos de 

Orã: números que flutuam na memória e denunciam: “mas que são cem milhões de 

mortos?” Nosso trabalho, enquanto mediação de leitura, é auxiliar os leitores para que 

acessem os questionamentos que o narrador nos propõe e, a partir deles, possam 

formular, também, suas interrogações: O que a história nos ensinou? O que 

aprendemos com a guerra? Nesse sentido, a literatura de Camus e sua proposição 
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de superarmos os flagelos da guerra e da pandemia, é também, uma literatura de 

resistência. É por meio das críticas que o narrador nos apresenta que passamos a 

refletir sobre o papel social da literatura: a renúncia àquilo que não pode ser aceito, 

um convite à mudança. A arte que cria e recria com base na realidade e, a partir dela, 

possibilita novos caminhos e novas escolhas.  

Portanto, quando trazemos a literatura de Camus como resistência, referimo-

nos à arte enquanto dispositivo de rompimento com o que está estagnado e, por isso, 

como mecanismo de mudança. É o engajamento literário proposto por Sartre (2004), 

em Que é a literatura:  

 
[...] para nós, um escrito é uma empreitada, uma vez que os escritores 
estão vivos, antes de morrerem, uma vez que pensamos ser preciso 
acertar em nossos livros, e que, mesmo que mais tarde os séculos nos 
contradigam, isso não é motivo para nos refutarem por antecipação, 
uma vez que acreditamos que o escritor deve engajar-se inteiramente 
em suas obras, e não como uma passividade abjeta [...], mas sim 
como uma vontade decidida, como uma escolha, com esse total 
empenho em viver que constitui cada um de nós [...]. (SARTRE, 2004, 
p. 29) 
 

Enfim, o exílio: portas fechadas. Medidas graves foram necessárias para conter 

a doença e impedir que metade da população morresse. Os imperativos “declarem” e 

“fechem” são categóricos e incontestáveis. Era uma ordem. E novamente o medo. A 

tragédia da dor, da morte e da separação, a vigilância... Poder-se-ia dizer que tudo 

apontava para um filme de terror. Filme esse que, infelizmente, nós leitores, também 

passávamos a conhecer: 

 
No dia em que o número dos mortos atingiu de novo trinta, Bernard 
Rieux olhava o telegrama oficial que o prefeito lhe estendera, 
exclamando: “Estão com medo!” O telegrama dizia: “Declarem estado 
de peste. Fechem a cidade” (AP, p. 64) 

 

 O contato com a obra e todos os elementos que Camus nos apresenta 

cuidadosa e intencionalmente, abria-nos espaço para diálogos sobre a condição 

humana e nossos sentimentos diante dos acontecimentos. Todos estávamos 

vulneráveis perante a pandemia. Estávamos isolados, distantes dos parentes e das 

pessoas que amávamos. Estrangeiros e prisioneiros em nossa própria casa, em nossa 
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própria pátria. Nesse sentido, compartilhar nossa tristeza com os habitantes de Orã 

era falar da nossa dor, buscando apaziguá-la. Estávamos, de alguma maneira, no 

mesmo barco. Havia um diálogo direto entre os nossos sofrimentos.  

 
No entanto, uma vez fechadas as portas, deram-se conta de que 
estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo barco e que 
era necessário ajeitar-se. Foi assim, por exemplo, que, a partir das 
primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto o da 
separação de um ente querido se tornou, subitamente, o de todo um 
povo e, juntamente com o medo, o principal sofrimento desse longo 
tempo de exílio. (AP, p. 67) 

 
 

Camus ressalta, no início da narrativa, que os moradores de Orã dedicavam-

se a criar hábitos. E mais de uma vez, volta a dizer: “Mas os dias passam sem 

dificuldades, desde que se tenha criado hábitos. Partindo-se do princípio de que a 

nossa cidade favorece justamente os hábitos, pode-se dizer que tudo vai bem.” (AP, 

p. 11) Mas agora tudo mudou. Na cidade pacata, onde eram “obrigados a amar sem 

saber”, já não se vivia como antes. A rotina não era mais a mesma e novos hábitos 

foram criados. O contato com o desconhecido alterou o ritmo natural e tranquilo que 

a vida, até então, seguia.  

Paralelamente às mudanças na vida dos cidadãos de Orã, também nossos 

encontros literários sofriam alterações. Antes, realizada em espaços abertos, à 

sombra das árvores, as Tertúlias passaram a ser online, estando cada participante 

protegido em seu espaço. Já não nos abraçávamos mais, nem nos víamos olhos nos 

olhos. Os encontros dependiam de áudios, vídeos e conexões outras que, ora 

facilitavam, ora dificultavam nossas reuniões. No entanto, prosseguimos. Mesmo com 

as dificuldades, estarmos juntos era uma maneira de resistir às adversidades e nos 

fortalecermos enquanto grupo de indivíduos que partilham angústias semelhantes. A 

leitura de A peste e as trocas que estabelecíamos respondiam às nossas demandas 

e necessidades, fomentando a criação de sentido – princípio que acompanha a prática 

das Tertúlias Dialógicas Literárias. 

 
Seres ligados pela inteligência, pelo coração e pela carne ficaram 
reduzidos a procurar os sinais dessa comunhão antiga nas maiúsculas 
de um telegrama de dez palavras. E como, na realidade, as fórmulas 
que se podem utilizar num telegrama se esgotam depressa, longas 
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vidas em comum ou paixões dolorosas resumiram-se rapidamente a 
uma troca periódica de fórmulas prontas, como: “Estou bem. Penso 
em ti. Saudades”. (AP, p. 69) 

 
  
 A identificação com as personagens da ficção crescia, conforme a leitura 

avançava. Como seres ligados pela inteligência, pelo coração e pela carne, que 

também somos, nós leitores, estávamos cansados de fórmulas prontas, de conversas 

reduzidas a mensagens de WhatsApp e aniversários pelo Zoom... Quem acreditaria 

que uma simples ida ao supermercado agora seria um fator de risco? A 

incomunicabilidade entre as pessoas inaugurava uma nova forma de viver e de se 

relacionar. A vida fora invadida por máscaras, álcool gel e cercada pelo medo. Mais 

do que nunca, momentos como as nossas Tertúlias (ainda que pela tela), era um alívio 

em meio ao caos. Estarmos juntos, solidariamente, era buscar saídas para 

transformar as dificuldades em possibilidades, como sugere o pensamento de Freire 

(2020). 

 
Cuidar das plantas, fazer um bolo, procurar prazer nas coisas do dia a 
dia, tem sido minha salvação. Espero pelo dia do nosso encontro, 
ansiosamente. Não perco por nada! (E) 

 

 Nosso narrador-protagonista, o médico Bernard Rieux, seguia dividindo 

conosco, leitores, a percepção e emoção dos moradores de Orã, que eram também 

as suas: o vazio do exílio, o medo, o desejo de voltar atrás. Havia, contudo, as 

preocupações pessoais daqueles que não aceitavam a doença e não queriam 

prejudicar os seus interesses. Enquanto isso, no Brasil, empatia e solidariedade eram 

as palavras de ordem. A pandemia era um problema coletivo. Pertencia a todos e 

todos eram responsáveis. Cuidar de si era cuidar do outro. Não havia espaço para 

colocar sentimentos pessoais em primeiro lugar. Rieux – retirado do livro – era uma 

espécie de porta-voz dos nossos pensamentos. O salvador da pátria que todos 

queríamos.  
  

Havia os sentimentos comuns, como a separação ou o medo, mas 
continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. 
Ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença. A maior parte era 
sobretudo sensível ao que perturbava seus hábitos ou atingia seus 
interesses. (AP, p. 77) 
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 Paneloux, o padre jesuíta da cidade, organizou uma semana de preces. O 

sermão, em tom acusador, mostrava a origem divina da peste e seu caráter punitivo: 
 

Sim, chegou a hora de refletir. Pensastes que vos bastaria visitar Deus 
aos domingos para ficardes com vossos dias livres. Pensastes que 
algumas genuflexões bastariam para pagar vosso desleixo criminoso. 
Mas Deus não é fraco. Essas atenções espaçadas não bastavam à 
sua ternura devoradora. (AP, p. 95) 

 

 Então éramos culpados pelos flagelos que sofríamos? Seria um castigo divino? 

Camus reafirma o caráter de denúncia de sua escrita, colocando também a 

religiosidade em cheque e todos os seus preceitos que, ora convocavam, ora 

afastavam fiéis, com sua ternura devoradora. 
 

 
[...] “Agora sei que o homem é capaz de grandes ações. Mas, se não 
for capaz de um grande sentimento, não me interessa. “Tem-se a 
impressão de que ele é capaz de tudo” - disse Tarrou. “Não. É incapaz 
de sofrer ou de ser feliz por muito tempo. Portanto, não é capaz de 
nada que preste. Olhou para eles e continuou: - Vejamos, Tarrou, você 
é capaz de morrer por um amor?” “Não sei, mas parece-me que não, 
agora.” “Está vendo? Você é capaz de morrer por uma ideia, isso é 
visível a olho nu. Pois bem, estou farto das pessoas que morrem por 
uma ideia. Não acredito em heroísmo. Sei que é fácil e aprendi que é 
criminoso. O que me interessa é que se viva e que se morra pelo que 
se ama.” (AP, p. 154) 
 

 O diálogo acima aborda temas como sofrimento, felicidade, vida, morte, 

heroísmo e amor. Camus oferece ao leitor diferentes perspectivas de olhares das 

personagens, trazendo contrapontos que tornam a leitura envolvente e um convite à 

reflexão: “Você é capaz de morrer por um amor?” O confronto traz a contrapalavra, 

uma das premissas do pensamento bakhtiniano, no qual se apresenta a dimensão 

plural do discurso, mediado por múltiplos pontos de vista, conferindo ao texto uma 

constituição alteritária, na qual leitores, autor, narrador e personagens apresentam 

suas diferentes vozes e dialogam.  

 
Já não havia então destinos individuais, mas uma história coletiva que 
era a peste e sentimentos compartilhados por todos. O maior era a 
separação e o exílio, com o que isso comportava de medo e de revolta. 
Eis por que o narrador acha conveniente, no auge do calor e da 
doença, descrever de maneira geral, e a título de exemplo, as 
violências dos nossos concidadãos vivos, os enterros dos defuntos e 
o sofrimento dos amantes separados. (AP, p. 159) 
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 As semelhanças entre a narrativa ficcional e a realidade que vivíamos seguiam 

impressionando-nos. O cenário traçado nos era muito familiar: a separação, o medo, 

a revolta, o sofrimento. A literatura, na voz lúcida do narrador, despertava-nos o desejo 

e a necessidade de fazermos nossas escolhas. Era como se fosse um resgate à 

humanidade, que parecia esquecida pelos concidadãos de Orã.  

 
Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rieux 
lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada. Porque 
ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos 
livros: o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar 
dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa, espera 
pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na 
papelada. E sabia, também, que viria talvez o dia em que, para 
desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e 
os mandaria morrer numa cidade feliz. (AP, p. 291) 
 

 A história chega ao fim. Testemunhamos juntamente com o doutor Rieux, nosso 

narrador já confesso, os sentimentos e pensamentos que recolheu durante sua 

experiência como médico na peste. A maioria deles, comuns a nós – medo, 

sofrimento, sentimento de exílio e aprisionamento. O desejo do médico era o de não 

calar as injustiças e violências sofridas. Era também ressaltar os aprendizados que 

teve nessa jornada, juntamente com a esperança na humanidade. Como bem disse 

Dr. Rieux, não havia vitória definitiva. O mal permanecia calado, talvez adormecido, 

pronto para voltar, a qualquer momento.  

 Encerramos essa leitura perplexos com a força da palavra de Camus e sua 

capacidade de entrelaçar os fios que compõem uma história tão fascinante. Sobretudo 

considerando-se a similaridade dos fatos narrados e dos fatos vividos. Tudo se torna 

mais fascinante ainda, quando a experiência da leitura é feita em conjunto (leitura 

dialógica); quando os elementos que constituem a narrativa são amplificados pelas 

vozes dos leitores e a escuta ativa da mediação. Lembrando Barthes, A peste foi, para 

nós, uma leitura de levantar a cabeça:  

 
Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, interromper com frequência a 
leitura, não por desinteresse, mas, ao contrário, por afluxo de ideias, 
excitações, associações? Numa palavra, nunca lhe aconteceu ler e 
levantar a cabeça? (BARTHES, 2004, p. 26) 
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_____________________________________ 
3.3 Olhos de cigana oblíqua e dissimulada 
 

Oh! Flor do céu! Flor cândida e pura! Perde-se a vida, ganha-se a 
batalha! Ganha-se a vida, perde-se a batalha! (Machado de Assis, 
Dom Casmurro) 
 

 Abrimos nosso último relato de experiência de Tertúlia para essa dissertação 

com o soneto inacabado de Bentinho, em Dom Casmurro, cuja primeira edição é de 

1899. O célebre romance de Machado de Assis foi e continua sendo objeto de 

incontáveis estudos, adaptações para outras áreas artísticas e interpretações no 

mundo inteiro.  

Acreditamos que oferecer diferentes autores, gêneros e épocas seja primordial 

para que os leitores das Tertúlias possam estabelecer múltiplas relações de 

significados, fundamentais para sua formação literária. Nada melhor que uma obra 

machadiana e seus traços realistas de inconfundível ironia, para ampliar o universo 

literário de nossos leitores.  

Considerado o maior nome da literatura no Brasil e, também, um clássico da 

literatura universal, Joaquim Maria Machado de Assis foi jornalista, contista, cronista, 

romancista, poeta e teatrólogo, além de folhetinista e crítico literário. “Negro, pobre, 

gago, epilético, [...] teve quase tudo contra si.”21  

Nascido em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, 

Machado de Assis foi filho de uma açoriana e de um pintor de casas, cujos pais eram 

negros alforriados. 

Sem recursos para estudos formais, estreou na literatura aos 15 anos, em 

1854, com o soneto “À Ilma. Sra. D.P.J.A.” no Periódico dos Pobres. Dois anos depois, 

entrou como aprendiz de tipógrafo na Imprensa Nacional, onde foi protegido por 

Manuel Antônio de Almeida. Em 1858, foi contratado como revisor e colaborador da 

revista Marmota Fluminense – onde havia publicado o conto “Ela” –, e conheceu os 

escritores José de Alencar e Gonçalves Dias. Trabalhou ainda em diversos jornais, 

 
21 https://www.brasildefatorj.com.br/2020/06/26/artigo-negro-pobre-gago-epiletico-machado-de-assis-
teve-quase-tudo-contra-si 

https://www.brasildefatorj.com.br/2020/06/26/artigo-negro-pobre-gago-epiletico-machado-de-assis-teve-quase-tudo-contra-si
https://www.brasildefatorj.com.br/2020/06/26/artigo-negro-pobre-gago-epiletico-machado-de-assis-teve-quase-tudo-contra-si
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revistas e, também, no teatro. Sua primeira peça (em homenagem a Camões) foi 

encenada em 1880. 

Além de sua trajetória como escritor, atuou também na institucionalização da 

literatura, sendo o idealizador da Academia Brasileira de Letras (ABL), onde assumiu 

o cargo de primeiro presidente e participou de todas as decisões, até sua fundação 

em 1897.  

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro 

compõem a trilogia realista, que marcam o novo estilo da obra de Machado, trazendo 

enfoque ao homem e seu cotidiano e à crítica social, além de personagens e 

ambientes descritos de forma detalhada. É sobre Dom Casmurro e nosso mergulho 

no universo machadiano que falaremos agora.  

O romance, escrito em primeira pessoa, traz como narrador-protagonista Bento 

Santiago, e fala sobre paixão, amizade, ciúme, rancor e adultério. É sob o seu ponto 

de vista que conhecemos a história de Bentinho e Capitu, dois jovens apaixonados 

que fazem um juramento antes da partida do jovem para o Seminário: iriam se casar. 

Bentinho já adulto, sob a alcunha de Dom Casmurro, narra sua própria história, suas 

memórias: a infância, a descoberta do amor, a ida ao Seminário, a amizade com 

Escobar, o casamento com Capitu, a possível traição. Dirigindo-se diretamente aos 

leitores, a quem chama de leitor amigo, leitora minha devota, desgraçado leitor, o 

narrador chama a atenção do leitor para o caráter de construção discursiva de seu 

relato, criando um jogo metaficcional entre personagens e leitores a ponto de não 

distinguirmos, às vezes, de quem é a voz enunciada: Imaginação de Bentinho? 

Memórias de Dom Casmurro? Ou o próprio Machado?  

Repleta de referências históricas, mitológicas, religiosas e de relações 

intertextuais, Dom Casmurro é leitura obrigatória para leitores que desejam se deixar 

encantar pelo fascínio da literatura.  

Vale ressaltar que, para a realização dessa leitura, recebemos apoio financeiro 

da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e do Programa de Ação Cultural 

(ProAC), por meio de um edital destinado a apoiar projetos que visassem a realização 
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de ações de incentivo à leitura. Assim, pudemos comprar exemplares do livro para 

todos os participantes.  

Os capítulos iniciais falam sobre a escolha do título (por que Dom Casmurro?), 

sobre o próprio ato de escrever o texto para, em seguida, apresentar as personagens. 

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles 
lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo homem calado e metido consigo. 
Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar 
cochilando! Também não achei melhor título para a minha narração; 
se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. (DC, p. 10) 

 

Observamos como o autor conversa conosco, leitores, criando um clima de 

confiança e cumplicidade. Talvez por isso, logo ao início de nossas discussões, uma 

das participantes do grupo disse que tinha uma neta “casmurra”, que nunca sorria. 

Outra senhora falou da beleza da forma como ele escreve que alguém já estava morto, 

que foi ver a “geologia dos campos santos”, ressaltando a forma triste e melancólica 

com que ele se definia, dizendo falto eu mesmo: “Se só me faltassem os outros, vá; 

um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas falto eu mesmo, 

e esta lacuna é tudo.” (DC, p. 12) A participante falou ainda sobre a aula de memória 

que estava fazendo (referindo-se à importância de evocar lembranças e manter a 

memória viva), quando Casmurro diz se lembrar de um dia fatídico de sua 

adolescência. São momentos como esse, quando os participantes relacionam a leitura 

com a vida, que dão sentido aos encontros e propiciam a construção de novos olhares 

e valores.  

 
Os idosos têm muitas memórias, muitas experiências de vida, mas é 
tanta coisa que o cérebro fica cheio e vai mais lento. As pessoas não 
têm paciência com a gente. (B) 

 

 Seguindo o propósito da nossa pesquisa – encantar e transformar o leitor pela 

palavra literária –, o trabalho da mediação buscava, sempre, associar e articular a 

construção de sentido àquilo que era específico e especial na obra. Dessa maneira, 

os novos olhares e valores se desenvolviam em torno da leitura de mundo, da leitura 

da palavra e seus dispositivos linguísticos. Vejamos a metáfora a seguir: 

 
A vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam 
pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não 
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são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do 
mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, 
muitos bailados, e a orquestração é excelente […] (DC, p. 22)  
 

 A afirmação, a vida é uma ópera e uma grande ópera (na verdade uma teoria 

de Marcolini, tenor e amigo de Casmurro), presente no capítulo “A ópera”, foi uma das 

passagens do livro que mais agradou nossos tertulianos. A alusão aos triângulos 

amorosos (tenor, barítono e soprano...), as disputas, os coros, bailados e 

orquestrações, toda a construção arquitetada poeticamente pelo narrador encantou 

os leitores. O diálogo intertextual do Machado com a dramaturgia shakespeariana foi 

apontado e trabalhado pela mediação, no sentido de desmontar a metáfora e 

evidenciar as correlações sugeridas: Quais seriam os elementos comuns à vida e à 

ópera? Sem dúvida, a dramaticidade é uma delas. Dramaticidade essa, revelada 

também pelas palavras de Machado, regidas pela voz e mãos de Bento Santiago e 

seu olhar casmurro diante da vida. 

 Um quê de dor e sofrimento permeia toda a narrativa machadiana. Assim, 

fabulação, vida e ópera convergem a um só ponto: os dramas vividos. Observemos 

que até mesmo as vozes de Bentinho, Casmurro e Machado se confundem, ora se 

aproximando, ora distanciando-se entre si. Eis aqui uma obra-confluência de 

composições: a literária, a teatral e a própria vida, nem sempre em harmonia, mas 

pano de fundo para todas as inspirações. 

 Para explicar a teoria de Marcolini, Machado recorre à história da criação, na 

qual Deus é o poeta e a música é de Satanás. Há também outras referências bíblicas 

(Miguel, Rafael e Gabriel, terceto do Éden) e literárias (Mulheres patuscas de 

Windsor), marcando o hibridismo da obra machadiana, que contempla diversas 

culturas (música, literatura), possibilitando ampliar a dimensão instrumental de nossos 

tertulianos. Para tal, a mediação explorou as relações entre Deus e Satanás, bem 

como as intertextualidades literárias, a fim de desenredar a arquitetura textual – 

matéria-prima do nosso trabalho. 

 Quais as representações possíveis quando se afirma que Deus é o poeta e a 

música é de Satanás? Deus escreve certo por linhas tortas, diz o dito popular. No 

romance, Deus é o poeta. A partitura, regida por Satanás, tem um tom diabólico. A 

Terra, o teatro especial onde atuamos – nós – artistas e protagonistas da própria vida. 
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O ritmo frenético, ditado pelo diabo, em contraponto com a poesia divina. Pois não é 

das ambiguidades que é feita a nossa existência? Bem e mal, anjo e demônio; no 

compasso da vida.  

Ao desvendarmos essas metáforas, trazemos um clima de descobertas e 

maravilhamento aos encontros. Colocamos, de certa forma, a literatura no lugar de 

uma orquestra-viva, regida a várias mãos e diferentes arranjos, em sua multiplicidade 

de vozes. 

Vejamos como o narrador, na voz de Marcolini, deposita toda força na música. 

“Tudo é música!” Ela é a própria criação do mundo: “no princípio era o dó, e o dó fez-

se ré”. 22 

Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré etc. 
Este cálix – e enchia-o novamente –, este cálix é um breve estribilho. 
Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo 
cabe na mesma ópera... (DC, p. 24) 

 

 Voltemos à Capitu. A construção minuciosa da personagem não deixa dúvida 

ao leitor: Bentinho a amava. Ele era só olhos encantados: enxergava-a com o coração 

palpitando. Notemos como o narrador inscreve a simplicidade da jovem com tom de 

lirismo, revelando o olhar apaixonado de quem vive o primeiro amor: “apertada em um 

vestido de chita meio desbotado”, “mãos imaculadas, curadas com amor” – apesar do 

uso da água do poço e sabão comum. Todo o detalhamento expressa o afeto de 

Bentinho pela jovem e a construção da linguagem conduz o olhar dos leitores para 

uma ação contemplativa de admiração: 

 
Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com 
certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 
quatorze anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, 
meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas 
costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a 
boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios 
rudes, eram curadas com amor; não cheiravam a sabões finos nem 
águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as 
sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela 
mesma dera alguns pontos. (DC, p. 30) 

 
22 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio 
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A 
vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1:1-18 
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Simultaneamente à contemplação e o encantamento, o narrador planta no leitor 

a dúvida sobre seu caráter. “Olhos de cigana oblíqua e dissimulada” conferiam à 

personagem um perfil misterioso, enigmático. Espelhos da alma, os olhos de Capitu 

eram de cigana e sugeriam que não refletiam quem verdadeiramente era. E ainda: 

“Olhos de ressaca.” Notemos o poder de sedução que os olhos da jovem exerciam 

sobre Bentinho. Assim como as ondas do mar, que atraem e arrastam tudo o que 

encontram, Capitu arrastava Bentinho para dentro de si.  

 
Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, "olhos de 
cigana oblíqua e dissimulada." Eu não sabia o que era obliqua, mas 
dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu 
deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os 
vira; eu nada achei extraordinário; a cor e a doçura eram minhas 
conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia 
do meu intento; imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de 
perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto 
atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal 
expressão que... [...] Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me 
dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e 
enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se 
retira da praia, nos dias de ressaca. (DC, p. 61-62) 

 

 Machado segue sua narrativa, carregando as tintas nos recursos metaficcionais 

e chegando até mesmo a propor a revisão de sua escrita: “Ainda há pouco, falando 

dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis; risquei Tétis, risquemos ninfa 

[...]” (DC, p. 63) – num convite aberto para que o leitor acompanhe os bastidores da 

criação literária. A quebra da quarta parede permite uma imersão ainda maior no 

romance que, além da sensação de intimidade e confiança com o autor, colabora para 

que criemos uma empatia com a personagem – no caso, Bentinho. 

De ninfa à criatura amada, Capitu era descrita como uma deusa. Lembremos 

que, de acordo com a mitologia, ninfas são divindades que habitam a natureza, 

sempre belas, jovens e graciosas. Essa foi a impressão de Bentinho ao pentear 

Capitu, que lhe recompensou com um primeiro beijo, o qual reverberou sensações 

nunca antes experimentadas e, com elas, a descoberta: “- Sou homem!” (DC, p. 66). 

Sentir-se como homem apaixonado, inevitavelmente trouxe o questionamento: como 

ir, agora, para o seminário? 
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 O assunto seminário despertou e aqueceu, ainda mais, nossas discussões. M, 

um dos participantes da Tertúlia, contou-nos que fora forçado a ir para o seminário 

com 9 anos de idade, tendo saído de lá apenas aos 16 anos. Falamos sobre vocação, 

tema do capítulo XXXIX, que dividiu opiniões sobre talentos, aptidões, predestinações 

e a força da igreja. Machado de Assis aborda essa questão de várias formas, em 

diversas passagens: “- A vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano.” (DC, p. 

74) Notemos que essa concepção religiosa fortemente exposta no discurso narrativo, 

é uma espécie de preparação do leitor para, mais adiante, apoiar as razões de Bento 

Santiago, o Bentinho, quando acometido por ciúmes, expressar seus pensamentos 

acerca do pecado e da traição. A vocação de Bentinho, era Capitu. 

Abane a cabeça leitor; faça todos os gestos de incredulidade. Chegue 
a deitar fora este livro, se o tédio já o não obrigou a isso antes; tudo é 
possível. Mas, se o não fez antes e só agora, fio que torne a pegar do 
livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade 
do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que 
Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho, 
como se fosse a primeira boneca. (DC, p. 86) 
 

 Observamos no excerto em destaque, um narrador que, supondo um leitor 

concomitante à escrita, dá-lhe o poder de decidir se deseja ou não continuar sua 

leitura. E, ao mesmo tempo em que arrisca e coloca o destino do romance em nossas 

mãos, deposita em nós a esperança (ou talvez seja uma provocação?) para que 

sigamos em frente. Novamente, o narrador nos convoca a desconfiar de Capitu: “faça 

todos os gestos de incredulidade”, “Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais 

palavras e maneiras.” Sem dúvida, há a intenção de estabelecer um pacto de 

confiança entre ele (narrador-autor) e os leitores. E quem quebraria um pacto desses? 
  
 Bentinho seguiu para o seminário e tornou-se amigo de Escobar, que “Era um 

rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a 

fala, como tudo.” (DC, p. 101) Bentinho, por sua vez, era Bento Santiago, sugerindo 

uma mistura de Bento e Iago – esse último, personagem de Shakespeare que provoca 

ciúmes em Otelo. Escobar, podemos insinuar o terceiro vértice do triângulo (estão 

lembrados do tenor e o barítono que lutam pela soprano, no capítulo Ópera?), é 

apresentado, desde o início, como um homem misterioso, aproximando-se em seu 

perfil aos traços de Capitu. Bentinho, Escobar e Capitu representariam o famoso 

triângulo do teatro: Otelo, Iago e Desdêmona. A intertextualidade aqui presente foi 
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uma excelente oportunidade para apreciarmos um trecho da ópera Otelo, 

desconhecida até então, por alguns dos nossos tertulianos. Literatura, música e teatro, 

de mãos dadas. 

 
O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contrarregra, 
isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas 
e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao 
diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. (DC, p. 126) 
 

 

 Machado anuncia o drama que o destino reserva as suas personagens. É ele 

quem dará as cartas. Juntos, mediação e leitores, fomos desvendando a arquitetura 

que compõe esse jogo. Desde a escolha dos nomes das personagens até a maneira 

como a alma humana é investigada; tudo é uma grande construção com inúmeras 

camadas. Mergulhar na profundidade desse universo era a nossa proposta-desafio.  

 
Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha 
mãe, e naturalmente comigo, como das outras vezes; mas, por maior 
que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria 
alto, falava alto, como se me avisasse; eu continuava surdo, a sós 
comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as 
unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o 
sangue... (DC, p. 129) 

 

 Apontamos, na mediação, possíveis relações intertextuais presentes na obra e, 

em especial, o diálogo constante que se pode realizar com o drama shakespeariano:  

a questão do ciúme, a tragédia, a vingança, as confabulações. Muitas perguntas 

surgiam. Entre elas: Bentinho, uma vez cego pelo ciúme doentio, seria capaz de matar 

Capitu? Algumas de nossas estratégias para auxiliar o olhar literário de nossos leitores 

eram observar o contexto dos acontecimentos para antecipar e verificar hipóteses ou 

fazer inferências, que fundamentassem e enriquecessem os argumentos 

apresentados. 

 
A alegria com que pôs o seu chapéu de casada, e o ar de casada com 
que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar 
na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram 
sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 
quatro paredes e algumas árvores; precisava do resto do mundo, 
também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, 
parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios 
para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. (DC, p. 166) 
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 Enfim, casados. Capitu precisava do mundo – era uma mulher do mundo. Já 

Bentinho, orgulhoso, exibia seu troféu para todos: “inventava passeios para que me 

vissem, me confirmassem e me invejassem”. Sob o ponto de vista masculino, Dom 

Casmurro faz várias referências ao lugar da mulher na sociedade patriarcal e o 

sistema moral, transmitindo, muitas vezes, sua posição de inferioridade diante do 

homem. Durante muito tempo Capitu foi vista pelos críticos como um modelo de 

mulher sem caráter e adúltera, causadora de todo o sofrimento de Casmurro. Sua 

condenação vem apoiada pelos próprios atributos tão explorados no romance: a 

esperteza, a sedução, a dissimulação, a graça. Todas essas características parecem 

ajustar-se ao projeto narrativo que pretende levar o leitor a apoiar a traição da qual 

Bentinho acredita ter sofrido.  

No entanto, a crítica literária avançou. E foi justamente uma mulher, a crítica, 

escritora e professora Helen Caldwell23, que analisou a obra sobre outro ponto de 

vista, inocentando Capitu do adultério que Bentinho lhe acusava. Essa leitura mudou 

totalmente o prisma pelo qual, até então, o romance era entendido ou analisado. 

Vejamos o que diz Schmidt, também ensaísta e crítica literária, sobre a questão:  

 
Sabemos que o discurso de Bento Santiago nunca é neutro, já que 
apresenta mecanismos capazes de controlar os meios de 
representação. Nesse sentido, Dom Casmurro é uma obra concebida 
e construída a partir da centralidade e da visão soberana de um único 
sujeito, em que a mulher é sujeitada às determinadas representações 
normativas as quais são “reguladas por práticas sociais e discursivas 
que sancionam estruturas patriarcais, ou seja, a mulher objeto olhado, 
falado, desejado e consumido, coexiste com a mulher agente do 
discurso” (SCHMIDT, 1999, p. 24) 
 

A chegada de seu filho, Ezequiel, trouxe a Bentinho, uma alegria que nunca se 

viu igual. Obcecado por Capitu a ponto de sentir ciúmes do mar “[...] mas não é por 

isso que torno a ela, é para que não cuide que a vaidade de professor é que me fez 

 
23 Helen Caldwell (1904-1987) foi pesquisadora e professora da Universidade da Califórnia, ensinando 
em diversas áreas, como literatura grega e latina. Especializou-se na obra do brasileiro Machado de 
Assis, traduzindo para o inglês alguns de seus livros como Helena, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, 
Memorial de Aires, além de um volume de contos machadianos. Também estudou dança japonesa com 
o coreógrafo japonês Michio Ito, sobre quem escreveu um estudo, depois publicado em livro. Em: 
https://www.atelie.com.br/publicacoes/autor/helen-caldwell/ 
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padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar.” (DC, p. 172), nosso Otelo-

Santiago, finalmente, estava feliz.  

Contudo... “- Imitar os gestos, os modos, as atitudes; imita prima Justina, imita 

José Dias; já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos...” (DC, p. 180) 

rapidamente constatamos a sugestão de que as imitações de Ezequiel despertariam 

as semelhanças do filho com seu melhor amigo e com elas, a desconfiança. Eis aqui 

o ponto de virada da narrativa ao qual chamamos a atenção dos leitores. São 

indicações como essas que fazem com que eles se engajem na leitura e, imersos 

nesse universo, anseiem pela próxima página. 

Escobar morre afogado e é durante o seu enterro que Bentinho começa 

especular a traição da esposa com seu melhor amigo: 

As minhas [lágrimas] cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu 
enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na 
sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver 
parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de 
Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras 
desta, mas grandes e abertos; como a vaga do mar lá fora, como se 
quisesse tragar também o nadador da manhã. (DC, p. 194) 

 

 Observemos como o narrador conduz o olhar do leitor para enxergar o que ele 

quer que vejamos. É sob o seu ponto de vista que vemos Capitu enxugando as 

lágrimas depressa, “olhando a furto para a gente que estava na sala”, com olhos 

grandes e abertos fitando o defunto. Nosso trabalho na mediação de leitura era 

ampliar esse olhar, abrindo lacunas e oportunizando aos leitores ultrapassar os limites 

do que foi lido, isto é; ler crítica e reflexivamente, sem a ingenuidade de aceitar a ideia 

tal qual nos foi apresentada. Ao invés de aceitar, questionar. 

 
“Escobar vinha assim surgindo da sepultura, [...] para se sentar comigo 
à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã, ou 
pedir-me à noite a bênção do costume”. (DC, p. 203)  

 

 O excerto inscreve a maneira como Bentinho, personagem-narrador unilateral, 

enxerga seu filho Ezequiel: como o fantasma de Escobar, assombrando-o e lhe 

causando repulsa. Há cheiro de morte e tragédia no ar. Estamos chegando ao final. 
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Otelo é o capítulo a seguir e as aproximações entre Shakespeare e Machado parecem 

ficar cada vez mais evidentes. 

 Bentinho pensa em suicidar-se. Escreve cartas de despedida e compra uma 

substância na farmácia. Todavia, vai ao teatro, assiste Otelo e chega à conclusão de 

que Capitu – e não ele –, é quem deveria morrer.  

“Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, 
que eu não vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a 
coincidência.” (DC, p. 206) 
 

Novamente pensa em sua própria morte, que foi evitada pela presença do filho 

Ezequiel. Em seguida, decide envenenar o filho. Retrocede, mas afirma não ser seu 

pai. Capitu ouve a acusação. Nega, questiona e pede a separação. Os três viajam 

para a Europa, mas Bentinho retorna sozinho. Capitu morre na Suíça. Ezequiel volta 

ao Brasil e as semelhanças com Escobar eram ainda mais evidentes: “Não me mexi; 

era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de S. 

José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e, salvo as cores, que eram vivas, 

o mesmo rosto do meu amigo.” (DC, p. 218) Tempos depois, numa viagem, Ezequiel 

morre de febre tifoide. 

Dom Casmurro fica sozinho. Nenhuma mulher substituiria os olhos de ressaca 

de sua Capitu, cigana oblíqua e dissimulada. Tampouco se desfaz a ideia da traição. 

 
E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das 
sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e 
o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, 
quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me... A terra 
lhes seja leve! Vamos à “História dos Subúrbios”. (DC, p. 223)  

 

Se houve traição ou não, a versão de Capitu não nos foi oferecida. Bentinho-

Casmurro é um narrador cuidadosamente elaborado por Machado, para decretá-la 

culpada. Não à toa, é advogado. Tem persuasão. Segundo uma das participantes das 

Tertúlias: "Bentinho por pouco não é póstumo, mas sua fala tem essa distância, de 

homem velho. Bentinho se apresenta pelo olhar do Casmurro” (H). 

 

 Dom Casmurro é um livro que permite várias leituras. Está aí sua riqueza: 

desvendar as diversas camadas que a obra nos proporciona. Essa é grande 
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generosidade da literatura: sua inconclusibilidade. Afinal, Capitu traiu ou não seu 

marido? Para além dessa icônica e polêmica questão, muito mais relevante e o que 

verdadeiramente permanece em nós, é a riqueza e complexidade das personagens 

criadas por Machado, além, é claro, da representação de uma época, brilhantemente 

exposta e caracterizada pelo autor. Muitas pistas foram espalhadas e muitas dúvidas 

plantadas. Uma possível conclusão ficará em nossas mãos, que, apoiados na 

mediação da leitura e atentos à potencialidade da criação literária, temos a 

responsabilidade de mergulhar nessa obra de arte literária, fundamental para o 

processo de nossa formação leitora. 
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Considerações finais ou entrelaçamentos 

 
Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das 
beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para 
começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os 
fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o 
horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, 
em longo tapete que nunca acabava. (COLASANTI, 1999, p. 10) 

 

E assim, feito tecelões, entre textos e tessituras, chegamos às considerações 

finais dessa pesquisa. É hora de unir as linhas e os fios condutores que a 

compuseram: literatura, mediador de leitura, leitor literário, tertúlias. Esse trabalho nos 

permitiu refletir acerca da força da palavra como motivadora para a construção de 

diálogos e interações pessoais. Apoiados pelos teóricos que fundamentaram nossas 

hipóteses, trouxemos a experiência das Tertúlias Dialógicas Literárias e o trabalho do 

mediador de leitura com conhecimentos específicos em literatura para confirmar a 

potência dessa ação, capaz de despertar o olhar literário, ampliar as possibilidades 

de entendimento e significação da leitura, para, enfim, alcançar o encantamento e a 

transformação propostos no título dessa dissertação. 

 O percurso da nossa pesquisa evidenciou as contribuições das Tertúlias 

Literárias e o papel do mediador na formação do sujeito-leitor, sua autopercepção e a 

percepção do mundo que o rodeia, pela força da palavra literária e seu princípio 

humanizador. 

 Para tal, ressignificamos o papel do mediador de leitura como mola propulsora 

do processo de formação literária. Procuramos indicar um perfil de mediador que 

conduza o olhar do leitor para além das primeiras interpretações de leitura, 

estimulando a reflexão, o diálogo, a capacidade de argumentação e a construção de 

um pensamento crítico como formas de ampliação do olhar sobre si mesmo e sobre o 

mundo.  

Enfatizamos que foi a partir da nossa vivência como mediadora de Tertúlias, a 

qual tratamos no terceiro capítulo desse trabalho, que concretizamos a articulação de 

teorias e metodologia para atingir uma prática que nos possibilitou a efetivação de 
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uma valiosa experiência de aprendizagem, atingindo, assim, o coração da nossa 

pesquisa.  

Podemos afirmar que os resultados que obtivemos com este trabalho 

confirmaram nossa hipótese inicial: a metodologia proposta pelas Tertúlias Literárias 

associada à presença de um mediador com a função de acolher e articular a fala dos 

participantes, desperta o olhar literário e amplia as possibilidades de entendimento e 

significação das obras apreciadas, abrindo um novo universo de experiência leitora.  

Chegamos à conclusão de que a literatura é mesmo transformadora, sobretudo 

quando o ato de leitura do livro vem carregado de significados provenientes da palavra 

literária e da palavra-mundo. Essa experiência só foi possível graças ao nosso 

mergulho nos estudos propostos pelas disciplinas e pelas múltiplas atividades do 

Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, que tornaram legítima nossa 

transformação enquanto mediadora, para que pudéssemos tornar também a 

transformação do leitor, algo realmente viável e concreto. 

Aprendemos, na prática, que o direito à literatura é mais do que um direito. É 

uma necessidade premente. Pudemos ler essa verdade nos olhos dos leitores que, 

apreciando a literatura, apreciavam também uma nova experiência de vida.  

Sabemos que a construção de uma sociedade mais igualitária passa pela 

democratização e acesso à cultura e ao conhecimento em geral. Nesse sentido, a 

literatura é um dos caminhos para alcançarmos o sonho – ainda distante, mas possível 

– dessa sociedade que queremos. Compartilhar essa experiência com outros 

mediadores faz parte desse nosso sonho. 

O percurso é longo e difícil, no entanto, concluímos apontando, aqui, duas 

ações essenciais para a construção dessa jornada: (1) a formação de mediadores de 

leitura, pautada em exercício contínuo para essa conquista em nível de permanente 

aprimoramento; e (2) a presença efetiva da leitura literária nas escolas e em outros 

espaços de convivência, colocando o livro nas mãos do leitor, de forma a construir 

uma relação duradoura e até – por que não? – de dependência entre aquele que lê e 

o objeto de transformação: texto inconcluso que clama pelas alternativas de 

percepção e entendimento do mundo. Acreditamos que assim, entrelaçando fios, 

tramas e enredos, construiremos um tecido de novas experiências na área de 
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formação de crianças e de adultos para a constituição de uma sociedade mais aberta 

para a realidade e necessidades contemporâneas.  
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