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desapossaram dele. Acreditar no mundo significa 

principalmente suscitar acontecimentos, mesmo 

pequenos, que escapem ao controle, ou 

engendrar novos espaços-tempos, mesmo de 

superfície ou volume reduzidos. É o que você 

chama de pietàs. É ao nível de cada tentativa que 

se avaliam a capacidade de resistência ou, ao 

contrário, a submissão a um controle. Necessita-

se ao mesmo tempo de criação e povo.  

(DELEUZE, 1992, p. 218) 



 

 

 

SUMÁRIO 

I- INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1.  SUBJETIVIDADE E DEVIR À LUZ DA TEORIA DE DELEUZE ............ 16 

1.1 - Sujeito e subjetividade: a “dobra” que imprime força. ................................................ 16 

1.2. Processos de subjetividade e singularização: por um devir-outro ................................. 20 

1.3. Linhas que colam, linhas que escapam: subjetividade entre linhas, rizoma e devir. .... 24 

1.4. As relações entre corpo, afeto, ética e política .............................................................. 29 

CAPÍTULO 2 - SUBJETIVIDADE E ENSINO DE LITERATURA: DESLOCAMENTOS E 

POTÊNCIA .............................................................................................................................. 34 

2.1. Os sistemas de avaliação em larga escala e o sistema de controle ................................ 35 

2.2- Documentos oficiais do ensino de literatura e alguns desdobramentos críticos ........... 47 

2.3- Leitura centrípeta x leitura centrífuga: por um desconstrucionismo crítico .................. 65 

2.4. A Didática da Literatura: enfrentamentos e possibilidades ........................................... 72 

CAPÍTULO 3 – CAMINHOS DA PESQUISA ....................................................................... 80 

3.1- Contextualização do campo .......................................................................................... 87 

CAPÍTULO 4 – DA PESQUISA IDEALIZADA À PESQUISA REALIZADA .................... 95 

4.1- Escavando a ocupação estudantil: uma genealogia ..................................................... 108 

4.2 - Ocupação e práticas literárias ..................................................................................... 129 

CAPÍTULO 5: MODOS DE LER E DE EXPERIMENTAR O LITERÁRIO: PRODUÇÃO 

DE SENTIDOS E SUBJETIVIDADE ................................................................................... 144 

5.1- No balanço da poesia, do conto e das canções: uma experiência contra a violência 

racial. .................................................................................................................................. 144 

5.2- Outras leituras, outros balanços: a produção da subjetividade no encontro com o 

literário ............................................................................................................................... 163 

5.3- Ensino de literatura, singularidade e devir .................................................................. 171 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 184 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 189 

ANEXOS ................................................................................................................................ 198 

Anexo I - Autorização para realização da pesquisa – Escola Técnica Estadual Agrícola 

Antonio Sarlo ...................................................................................................................... 198 

Anexo II - Autorização para realização da pesquisa – Escola Técnica Estadual João 

Barcelos Martins ................................................................................................................. 199 

Anexo III - Roteiro de discussão do grupo focal - Alunos da Escola Agrícola e JBM ...... 200 

Anexo IV - Roteiro de discussão do grupo focal - Alunos Ocupantes ............................... 202 

Anexo V – Roteiro de entrevistas – Alunos Ocupantes ..................................................... 204 

Anexo VI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido................................................ 205 

Anexo VII – Termo de Assentimento do Menor ................................................................ 206 

Anexo VIII– Matriz Curricular - Disciplina Literatura - Literatura I ................................ 207 

Anexo IX – Matriz Curricular - Disciplina Literatura -  Literatura II ................................ 209 



 

 

 

ANEXO X – CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DO CÍRCULO DE LEITURA 

(PARTE I - SEÇÃO 5.1) ........................................................................................................ 211 

ANEXO XI – PALIMPSESTO FEITO PELOS ALUNOS ................................................... 212 

ANEXO XII – CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DO CÍRCULO DE LEITURA 

(PARTE II - SEÇÃO 5.2 E 5.3) ............................................................................................. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A questão da subjetividade pensada por Deleuze - não como interioridade do 

indivíduo, mas como algo  produzido na relação com o outro, pelo afeto e em constante devir 

- torna-se fecunda para refletir sobre o ensino de literatura, fazendo, inclusive, surgir as 

seguintes questões: Que tipo de subjetividade o ensino de literatura vem ajudando a produzir? 

Que desdobramentos poderiam ocorrer nas aulas de literatura se considerada a ausência do 

sujeito a-singular, universal como fundamento e levando em consideração a filosofia da 

imanência e da multiplicidade de Deleuze? Dito isso, a tese tem como objetivo geral realizar o 

cruzamento entre o ensino de literatura e o plano de pensamento de Deleuze. Um cruzamento 

que se daria por meio de um processo de criação pedagógica a partir de duas turmas de 

terceira série de Ensino Médio de escolas públicas, de modo a refletir sobre a perspectiva da 

imanência, do devir, da produção da subjetividade e da multiplicidade, contribuindo para o 

processo de ressignificação da minha prática, por meio de uma pesquisa-ação. Nesse processo 

para alcançar tal objetivo, além de confrontar a teoria deleuziana com o campo do ensino de 

literatura, foram criadas condições para que dois grupos de discentes das duas escolas 

investigadas refletissem sobre os processos de subjetivação que vinham sendo (re)produzidos 

no cotidiano escolar, principalmente, nas aulas de literatura. Os discursos de alguns alunos 

sobre a ocupação estudantil ocorrida em 2016, da qual participaram ativamente, fizeram com 

que a perspectiva de análise fosse ampliada, passando a interessar para a pesquisa também 

pensar a subjetividade produzida naquele período, o modo como se relacionavam e 

experimentavam a literatura. A partir da pesquisa-ação, alguns resultados foram apontados, 

entre eles: 1) Proporcionar modos de ler menos controlados; 2) Romper com a hierarquização 

dos conteúdos e de leituras; 3) Considerar para as aulas de literatura a inclusão de 

experimentos de leitura e escrita literárias, por meio da inserção de práticas que envolvam a 

expansão da concepção do literário, com incursão em diferentes linguagens artísticas, a 

performatização do texto e oficinas literárias. Os resultados serviram de base para a 

intervenção pedagógica realizada na última etapa do processo. Nesse trajeto de pesquisa o 

meu referencial teórico se apoiou nas obras de Deleuze escritas individualmente ou em 

parceria com Guattari e com Parnet, bem como nas obras de Foucault, Bakhtin, Guattari e 

Rolnik. A tese se justifica por encontrar nos questionamentos aqui realizados e na proposta 

desenvolvida, uma possibilidade a mais para outros docentes experimentarem situações 

singulares de trabalho de modo que as obras, de fato, aconteçam para os alunos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The question of subjectivity thought by Deleuze - not as the interiority of the individual, but 

as something produced in the relation with the other, by the affection and in constant 

becoming - becomes fertile to reflect on the teaching of literature, causing even the following 

questions: What kind of subjectivity has the teaching of literature helped to produce? What 

developments could occur in literature classes if we consider the absence of the a-singular, 

universal subject as a foundation, and taking into account the philosophy of immanence and 

the multiplicity of Deleuze? Therefore the thesis has as its general objective to cross the 

relationship between literature teaching and Deleuze's plan of thought. A crossing that would 

occur through a process of pedagogical creation applied in two classes of high school senior 

in public schools, in order to reflect on the perspective of immanence, of becoming, the 

production of subjectivity and multiplicity, contributing to the process of re-signification of 

my practice, through a research-action. In this process, in order to reach this goal, in addition 

to confronting the Deleuzian theory with the field of literature teaching, conditions were 

created so that two groups of students from the two schools investigated could reflect on the 

processes of subjectivation that had been (re)produced in school every day, mainly in 

literature classes. The speeches of some students about the student occupation in 2016, in 

which they actively participated, made the perspective of analysis broaden, becoming 

interested in the research, also thinking about the subjectivity produced in that period, how 

they related and experimented with literature. From the research-action, some results were 

pointed out, among them: 1) To provide less controlled ways of reading; 2) To break with the 

hierarchy of contents and readings; 3) To consider for literature classes the inclusion of 

literary reading and writing experiments, through the insertion of practices that involve the 

expansion of the literary conception, with an incursion into different artistic languages, the 

performing of the text and literary workshops. The results served as the basis for the 

pedagogical intervention carried out in the last stage of the process. In this research, my 

theoretical reference was based on the works of Deleuze written individually or in partnership 

with Guattari and Parnet, as well as in the works of Foucault, Bakhtin, Guattari and Rolnik. 

The thesis is justified by finding in the questions raised here and in the proposal developed an 

additional possibility for other teachers to experience singular situations of work so that the 

works, in fact, happen for the students. 

 

KEYWORDS: Subjectivity.  Becoming. Literature teaching. Teachers’ practice. Student 

occupation.   
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I- INTRODUÇÃO 

 

 A vida é feita de encontros. Alguns deles são determinantes para alterar rumos, abrir 

caminhos e possibilidades de enriquecer a existência. Isso ocorreu quando me encontrei mais 

intimamente com a Filosofia de Gilles Deleuze no curso de Doutorado em Estudos de 

Literatura da Universidade Federal Fluminense. Naquele momento, começava a ser traçado 

um caminho sem volta. Um caminho provocante e desafiador que me levaria a um processo 

de ressubjetivação, alterando o modo como pensava, como enxergava a vida e as próprias 

coordenadas de minha profissionalidade exercidas em escolas públicas. 

A filosofia de Deleuze se configura como uma ética e uma política dos corpos em suas 

relações afetivas com o mundo. Os bons encontros, que aumentam a nossa potência de existir, 

são valorizados em sua filosofia, em detrimento das formas de sujeição e servidão comuns na 

sociedade de controle capitalista na qual vivemos. Somos indivíduos que passamos por 

contínuo processo de estratificação e serialização da subjetividade e isso ocorre nos diversos 

campos que nos circundam, entre eles, o campo educacional. Ao mesmo tempo em que 

Deleuze nos sinaliza para esse quadro desanimador pelo qual somos atravessados dia a dia, no 

lugar do pessimismo, o filósofo nos convida a valorizar a alegria dos bons encontros como 

uma postura ética, afirmando a vida em sua potência, além de pensar em acontecimentos que 

escapem ao controle ou a engendrar novos espaços-tempos que promovam processos de 

singularização, expressando a produção ativa do desejo enquanto processo revolucionário.  

O pensamento deleuziano envolve também a questão da multiplicidade e da 

subjetividade. Sua filosofia rejeita a ideia de sujeito ou objeto uno, totalizante. Ao contrário, 

somos todos produzidos na multiplicidade. Essa ideia incide diretamente no modo de 

subjetividade pensado à luz da teoria deleuziana, que não diz respeito à interioridade do 

indivíduo, mas aos diferentes componentes que o afetam mutuamente, podendo ser outros 

indivíduos, grupos, práticas. Na concepção do autor a subjetividade é produzida na relação 

com o outro, pelo afeto e está em constante devir. Para além dos domínios da filosofia, essa 

questão posta pelo filósofo pode se mostrar fecunda relacionada ao ensino de literatura, 

problematizando, inclusive, o modo como ele vem operando na construção de jovens leitores 

em diferentes salas de aula pelo país. Pela perspectica deleuziana somos convidados a pensar 

nos leitores não como entidades prontas, totalizantes, mas constantemente produzidos por 

meio das relações e multiplicidades que travam com o mundo externo e pelos afetos de que 

são capazes. Já a obra  passa a ser compreendida como um corpo constituído por diversos 

agenciamentos, uma teia que põe em jogo multiplicidades, territórios, devires, afetos, 
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acontecimentos. Esse modo deleuziano de tratar o leitor e a obra surge na contramão de 

práticas homogeneizantes enraizadas nas escolas, voltadas para o controle dos sentidos 

produzidos pelo aluno-leitor, sedimentando em muitos momentos o devir em processos 

identificatórios. Além de práticas que centralizam a leitura da obra, fixam a significação e 

estabilizam as relações com o sentido e o conhecimento.  

O fato é que passei a considerar o pensamento deleuziano como algo extremamente 

potente para se pensar no ensino de literatura. O cruzamento entre esses dois mundos, em meu 

íntimo, tornava-se desejável. Comecei, então, a perseguir uma pesquisa para ligar a teoria pela 

qual fui afetada e a prática da sala de aula. A hipótese desenvolvida é que o ensino de 

literatura pensado pelo viés da imanência, do devir, da produção da subjetividade e da 

multiplicidade deleuziana, numa aproximação com os afetos e a produção ativa do desejo dos 

discentes, poderia representar uma alternativa para uma prática com maior potência de 

singularização e poder de afetação, resultando, inclusive, na captação de leitores literários. 

Assim, foi iniciada a pesquisa desta tese com o intuito de promover esse cruzamento 

entre a teoria deleuziana e prática pedagógica. Um cruzamento que se daria por meio de um 

processo de criação/invenção pedagógica a partir de duas turmas de terceira série de Ensino 

Médio de escolas públicas, de modo a refletir sobre aspectos da teoria deleuziana, 

contribuindo para o processo de ressignificação da minha prática, por meio de uma pesquisa-

ação.  

Os objetivos específicos a serem perseguidos buscam: 1) Discorrer sobre a filosofia de 

Deleuze, centrando a análise em questões que ajudam a pensar o sujeito, a subjetividade e os 

possíveis desdobramentos; 2) Refletir sobre ferramentas - avaliativas, pedagógicas e teóricas - 

que atuam direta ou indiretamente sobre o ensino, de modo a identificar pontos de controle ou 

potência de singularização que cada uma delas promove; 3) Investigar junto aos sujeitos da 

pesquisa os processos de subjetivação que vinham sendo (re)produzidos no cotidiano escolar, 

inclusive, nas aulas de literatura das escolas investigadas; 4) Refletir sobre os efeitos - 

potências e riscos – produzidos no encontro dos jovens com a literatura ao longo da 

intervenção pedagógica; 5) Apontar o modo como a investigação contribui para a 

ressignificação da minha prática. 

Para alcançar os objetivos desejados, a investigação desenvolvida se articula em torno 

de cinco capítulos. O primeiro envolve uma elaboração teórica e se dedica a discorrer sobre a 

filosofia de Deleuze, centrando a análise em questões que ajudam a pensar o sujeito e a 

produção de subjetividade. Alguns conceitos elaborados em parceria com Guattari ou 

pensados por Deleuze por meio da atualização de obras de outros filósofos, como Foucault e 
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Espinosa, são convocados. Os conceitos de agenciamentos e devir, por exemplo, ajudam a 

pensar a produção da subjetividade e os processos de singularização. O capítulo também 

coloca em questão a produção da subjetividade permeada pela lógica capitalista, marcada pelo 

consumismo e controle, que produz o sujeito a-singular e universal. Além disso, ajuda a 

pensar em modos de subjetividade que não se confundem com as estratificações e que 

aparecem como afirmação de uma vida.  

Em seguida, o capítulo dois busca investigar algumas ferramentas que operam direta ou 

indiretamente dentro das escolas, agindo como um jogo de forças sobre professores e alunos, 

promovendo organizações e fixações numa captura de singularizações ou, por outro lado, 

representando forças que empurram para a diferença. Entre essas ferramentas, a tese se 

aproxima criticamente das avaliações em larga escala aplicadas aos alunos como mecanismos 

de verificação da educação; dos documentos oficiais vinculados ao Ministério da Educação 

que orientam os docentes em relação à prática pedagógica; de vertentes do campo da Teoria, 

da Crítica e da Didática da Literatura. Após a análise feita em que se discorre sobre cada uma 

dessas ferramentas, é proposto um embate com a teoria deleuziana para pensar nos possíveis 

pontos de controle, fixação e captura da singularização que cada uma delas promove. 

O capítulo três se dedica a discorrer sobre o caminho metodológico da pesquisa e 

contextualizar o lócus de investigação direcionado a duas escolas públicas tradicionais no 

município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro: Escola Técnica Estadual 

Agrícola Antonio Sarlo e Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, ambas da rede 

FAETEC. A investigação aqui desenvolvida é do tipo pesquisa-ação, pelo interesse de unir 

pesquisa e ação em um processo único, no qual os sujeitos da pesquisa (professor/pesquisador 

e alunos) participam em conjunto da reflexão sobre as escolas, ajudando a compreender a 

realidade investigada, apontando os pontos de tensão e buscando possibilidades para o 

encontro mais desejante com a literatura. Além de apresentar a metodologia da pesquisa-ação 

o capítulo também descreve os instrumentos de geração de corpora utilizados. Por meio de 

um desses instrumentos, um dado novo passa a ser considerado: alunos que faziam parte dos 

grupos de investigação das duas escolas traziam em seus discursos referências ao movimento 

de ocupação ocorrido em 2016, do qual participaram ativamente. Esse dado novo por fazer 

parte do momento sócio-histórico dos sujeitos de pesquisa faz com que a perspectiva de 

análise seja ampliada, passando a interessar também pensar a subjetividade produzida naquele 

período em que um grupo de alunos escapou ao controle e engendrou novo espaço-tempo, 

gerindo o próprio espaço. 
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O capítulo quatro envolve uma análise mais efetiva dos discursos produzidos a partir 

dos instrumentos de geração de corpora. Ao tecer essa aproximação com os grupos de alunos 

das duas escolas investigadas no intuito de refletir sobre os processos de controle e 

subjetivação que vinham sendo (re)produzidos no cotidiano escolar, inclusive nas aulas de 

literatura dessas instituições, pontos de sujeição e tensão começaram a ser destacados, assim, 

como possibilidades referentes aos modos de ler e experienciar a literatura. O capítulo 

também realiza uma olhar genealógico em relação à ocupação estudantil, por meio da análise 

dos discursos dos ocupantes e, fazendo uso de grupos focais, entrevistas, análise dos discursos 

contidos no Facebook da ocupação, pensa o desejo enquanto produção capaz de impactar os 

modos de se relacionar com a literatura e produzir as práticas literárias no movimento. Nessa 

caminhada de aproximação com os sujeitos de investigação, ocupantes e não ocupantes, uma 

linha de desejo capaz de criar agenciamentos e produzir ativamente transformações e devires 

é traçada contribuindo para a ressignificação da prática docente. 

O quinto capítulo envolve o último passo da pesquisa-ação: a elaboração e a aplicação 

de uma proposta experimental. Nessa invenção pedagógica o que se busca é pôr em prática, 

em consonância com o pensamento deleuziano, alguns resultados apontados pelos sujeitos da 

pesquisa, voltados para desejos expressos por eles. Desejos que se associavam aos diferentes 

modos de uso e apropriação do literário, a modos de ler menos controlados; ao rompimento 

com a hierarquização dos conteúdos e leituras, à possibilidade de experiências de leituras e 

escritas plurais; à ampliação da concepção do literário, à performatização do texto literário, ao 

diálogo com a cultura poética contemporânea. Recorro, como um dos instrumentos de 

concretização da prática, ao método do círculo de leitura. Nesse capítulo, testar os limites e a 

potência da teoria em seus modos de interpelação da prática torna-se um importante ponto 

para ressignificação da minha atividade docente.  

Dito isso, a escolha por pensar o ensino de literatura dentro de um Programa de Estudos 

de Literatura e da linha de pesquisa Literatura, Teoria Literária e Crítica se justifica por 

entender que a Teoria da Literatura precisa também se ocupar da tarefa de pensar a ensino, 

oferecendo respostas às demandas por ele impostas. As concepções teóricas precisam estar 

em diálogo constante com a prática, possibilitando algo possível de ser concretizado por 

professores de redes públicas e privadas. A Universidade Federal Fluminense, além do 

compromisso intrínseco que tem com a sociedade e mais especificamente com a escola 

pública, possui em seus cursos de Graduação, o de Letras. Isso reafirma o compromisso que a 

universidade possui com o ensino de literatura e com a formação desses novos profissionais 

que passarão a atuar em salas de aula do país. O desenvolvimento de uma tese que tece 
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diálogo entre teoria e prática atenderia, portanto, às demandas desses universitários, que 

podem encontrar nos questionamentos aqui realizados e na proposta de trabalho desenvolvida, 

uma alternativa para experimentar situações singulares de trabalho, de modo que as obras, de 

fato, aconteçam para os alunos. A tese pode exercer, no encontro com outros docentes, um 

poder multiplicador.  

Trago como última justificativa, e como alavanca impulsionadora para a escrita desta 

tese, o desejo de aprimoramento de minha prática docente em turmas de Ensino Médio. Um 

encontro mais desejante entre a literatura e os jovens discentes, bem como a captura de leitor 

literário é o que tem me movido enquanto pesquisadora, levando-me para a 

desterritorializações de práticas e para possíveis linhas de fuga, fazendo da minha atuação, na 

relação com os discentes, uma prática em devir, num eterno tecer-se e refazer-se que a 

literatura sugere ao longo de suas “mil e uma noites”. 
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CAPÍTULO 1.  SUBJETIVIDADE E DEVIR À LUZ DA TEORIA DE DELEUZE 

 

A respeito da filosofia de Gilles Deleuze, talvez seja primeiramente importante 

mencionar que ela foi produzida potencialmente por encontros. Encontros com obras de 

pensadores de diferentes épocas e com conceitos da tradição filosófica, muitos deles, 

revisitados, capturados, reinterpretados criativamente, transformando-se em conceitos novos. 

Para além dos domínios da filosofia, seus encontros estenderam-se também para psicanálise, 

arte, cinema e, até mesmo, literatura. De todos eles, destaco um dos mais fundamentais, a 

parceria com Félix Guattari, resultando numa importante produção
1
, marcando sempre a 

atenção de Deleuze com o mundo e com o tempo presente.  

Apesar do teórico não escrever especificamente sobre Educação, a fecundidade de seu 

pensamento nos permite pensar diferentes possibilidades de invenção, desterritorialização e 

enfrentamentos que podem se tornar potentes no campo do ensino de literatura. No encontro 

com sua filosofia, destaco como fundamental para o presente capítulo pensar, inicialmente, a 

produção da subjetividade e os processos de devir.  

 

1.1 - Sujeito e subjetividade: a “dobra” que imprime força.  

 

Antes de adentrar nas questões trazidas por Deleuze e Guattari a respeito da concepção 

de sujeito e subjetividade, faz-se necessário um breve desvio na tradição filosófica. O 

surgimento da ideia de sujeito está diretamente relacionado à filosofia humanista, 

fundamentada pelo célebre axioma de Descartes, de que pensar, é logo, existir. No Discurso 

do Método, de René Descartes, lemos: “[...] compreendi por aí que eu era uma substância cuja 

essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita de nenhum 

lugar, nem depende de qualquer coisa material” (DESCARTES, 1973, p.67). A ideia de 

consciência subjetiva em Descartes, portanto, era intrínseca à ideia de sujeito.  

Rompendo com essa tradição humanista, encontramos o pensamento de Foucault, que 

se opõe à centralidade do sujeito. O teórico rejeita tanto a existência de um elemento 

transcendental, responsável pela criação, cabendo ao homem apenas a imitação – tal como 

sugere a teoria de Platão -, quanto uma consciência fundadora, originária, um homem como 

ser estruturante da própria experiência. Para Foucault, as condições que permitem as 

experiências no mundo não estão centradas no sujeito, mas implicadas no campo social e nos 

                                                 
1
 Entre as obras escritas por Deleuze em parceria com Guattari contempladas na tese estão: Kafka: por uma 

literatura menor (2003) e Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia  (1995a, 1995b, 1996, 1997). 
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diferentes períodos históricos, que utilizam forças de poder e de saber responsáveis por 

“processos de subjetivação”.   

Na obra Conversações (1992), a respeito do pensamento de Foucault, Deleuze 

comenta que os processos de subjetivação nada têm a ver com “vida particular”, mas 

relacionam-se às diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou as coletividades se 

constituem como sujeitos, escapando dos “saberes constituídos” e dos “poderes dominantes”, 

podendo, em seguida, fazer insurgir novos saberes e poderes (DELEUZE, 1992, p. 217). Para 

Deleuze, ao introduzir essa ideia de processos de subjetivação, Foucault acaba abrindo toda 

uma teoria dos modos de existência, repudiando ideias universais e descobrindo “processos 

singulares que se produzem nas multiplicidades” (DELEUZE, 1992, p.187).  

Aqui, faz-se necessário um esclarecimento. As obras de Foucault, retomadas por 

Deleuze, trazem pontos de contato entre o pensamento de ambos, integrando a própria teoria 

de Deleuze, com pequenos pontos de diferenciação. Em muitos momentos, observa-se, na 

releitura feita por Deleuze, a inserção de seus conceitos misturados aos de Foucault. Deleuze, 

com a interpretação dada, atualiza aquelas obras. 

De maneira geral, os pontos perseguidos por Deleuze nas obras de Foucault apontam 

para os problemas da constituição do sujeito que estão diretamente relacionados aos 

enunciados, às instituições e às práticas. São, portanto, três os planos que formam o seu 

pensamento: “as relações formadas sobre os estratos (saber); as relações da força ao nível do 

diagrama (poder) e a relação com o lado de fora” (DELEUZE, 2005, p.103). O saber, 

primeiro dos três planos a que Foucault dedicou sua pesquisa, é um “dispositivo” composto 

por combinações de visibilidades e de enunciados próprias para cada estrato e para cada 

formação histórica. O “visível” não se insere somente à ordem da visão, mas às experiências 

perceptivas situadas num determinado contexto histórico, onde perpassam leis do “claro” e do 

“escuro” (no sentido de jogos de verdade). O “enunciável”, por sua vez, refere-se ao modo 

como se distribuem discursividades, também funcionando como determinantes do sentido ou 

da verdade. Eis um caso exemplar da obra de Foucault, retomado por Deleuze, que 

exemplifica o plano do saber. 

 

[...] na “idade clássica”, o asilo surge como uma maneira de ver e de fazer 

ver os loucos, bem diferente da maneira da Idade Média, ou do 

Renascimento; e a medicina, por sua vez, assim como o direito, a 

regulamentação, a literatura, etc., inventam um regime de enunciados que se 

refere à desrazão como novo conceito. Se os enunciados do século XVII 

inscrevem a loucura como grau extremo de desrazão (conceito-chave), o 

asilo ou internamento insere-a num conjunto que une os loucos aos 
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vagabundos, aos pobres, aos ociosos, a todas as espécies de depravados: há 

aí uma “evidência”, percepção histórica ou sensibilidade, tanto quanto um 

regime discursivo (DELEUZE, 2005, p.58). 

 

Por entender que somos subjulgados às evidências perceptivas e aos regimes 

discursivos que se produzem num determinado momento histórico, Foucault rejeita a ideia de 

um sujeito de enunciação à priori, assim como atesta que a condição à qual a visibilidade se 

refere não é a maneira de ver de um sujeito. Na perspectiva foucaultiana, retomada por 

Deleuze, o sujeito é uma variável, um conjunto de variáveis do enunciado, assim como é 

também uma função derivada da visibilidade. Os jogos de saber que nos atravessam sob essas 

duas grandes condições formais - ver e falar, luz e linguagem - funcionam como estratos, por 

serem dotados “de uma segmentaridade relativamente rígida”, que aprisionam os modos como 

olhamos, bem como o que falamos ou calamos. O saber está, por sua vez, diretamente 

implicado no poder, segundo grande plano de Foucault, havendo entre eles diferenças, mas 

também “capturas mútuas” e o “primado de um sobre o outro” (DELEUZE, 2005, p. 81). 

Entre as diferenças existentes entre saber e poder, Deleuze destaca: 

 

Primeiramente diferença de natureza, já que o poder não passa por formas, 

apenas por forças. O saber diz respeito a matérias formadas (substâncias) e a 

funções formalizadas, repartidas segmento a segmento sob as duas grandes 

condições formais, ver e falar, luz e linguagem: ele é, pois, estratificado, 

arquivado, dotado de uma segmentaridade relativamente rígida. O poder, ao 

contrário, é diagramático: mobiliza matérias e funções não-estratificadas, e 

procede através de uma segmentaridade bastante flexível. Com efeito, ele 

não passa por formas, mas por pontos, pontos de singularidade que marcam, 

a cada vez, a aplicação de uma força, a ação ou reação de uma força em 

relação às outras, isto é, um afeto como “estado de poder sempre local e 

instável” (DELEUZE, 2005, p.81)  

  

Deleuze comenta que a dimensão do poder é diagramática , mas o diagrama não é um 

lugar, é um “não-lugar”, sendo lugar apenas para as mutações. As relações de poder não são 

emanadas de um ponto central e determinado, mas tendem a se articular de um ponto a outro 

no interior do “campo de forças”, marcando desde inflexões e retrocessos, até giros e formas 

de resistência. Quando ocorrem mudanças em relação ao modo como as coisas são percebidas 

ou quando passam a ser enunciadas de outra maneira, deve-se ao fato de o diagrama se 

comunicar com os estratos que o estabiliza ou o fixa, mas em outro eixo; todavia, ele se 

comunica também com o outro diagrama, com outras forças, estados instáveis do diagrama, 

através dos quais as forças perseguem seu “devir mutante” (DELEUZE, 2005, p.92). São 

sempre diferentes forças em relação, as que tentam reafirmar o poder e as que tentam escapar 
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dele. É do lado de fora que uma força age sobre a outra e recebe de outra afetação, que só 

existe sob uma distância e sob uma relação. “É por isso que o diagrama é sempre o lado de 

fora dos estratos. Ele não é exibição das relações de forças sem ser, igualmente, emissão de 

singularidades, de pontos singulares” (DELEUZE, 2005, p.92).  

 É no fora, portanto, que as forças se chocam com o poder e debatem contra ele, 

tentando “escapar de suas armadilhas”. Mas como poderíamos transpor a linha de força e 

ultrapassar as relações de força, para não ficarmos eternamente detendo o poder e sendo 

submetido a ele? - questiona-se Foucault - em sua obra recuperada por Deleuze (DELEUZE, 

1992, 123). A esse respeito, o teórico propõe curvarmos a força, fazendo com que ela mesma 

se afete, em vez de afetar outras forças, havendo uma dobra da linha e uma relação de força 

consigo. É justamente nesta dobra do fora, que se situa a subjetividade, que não é de maneira 

alguma a constituição de um sujeito, mas a criação de “modos de existência” (DELEUZE, 

1992, p. 123). 

 

Trata-se de “duplicar” a relação de forças, de uma relação consigo que nos 

permita resistir, furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem-se contra o 

poder (...) não se trata mais de formas determinadas, como no saber, nem de 

regras coercitivas, como no poder: trata-se de regras facultativas que 

produzem a existência como obra de arte, regras ao mesmo tempo éticas e 

estéticas que constituem modos de existência ou estilos de vida 

(DELEUZE, 1992, p.123). 

  

Ao tratar da formação grega, a ideia de dobra, subjetividade, fica mais evidente na 

obra de Foucault. Deleuze recupera tal questão comentando que os gregos inventaram, em 

política, a relação de poder entre homens livres: homens livres governando homens livres. 

Mas para o teórico “não basta que a força se exerça sobre outra força, ou sofra efeito de outra 

força, é preciso que ela se exerça sobre si mesma: será digno de governar os outros, aquele 

que adquiriu domínio de si” (DELEUZE,1992, p.140). Antes, porém, de surgir a ideia de 

governar-se a si mesmo, Deleuze afirma que teve que existir entre os gregos primeiramente 

um “deslocamento” duplo: do poder e do saber, deslocaram-se “do poder como relação de 

forças e do saber como forma estratificada, como código de virtude
2
” (DELEUZE, 2005, 

p.107). Esses deslocamentos fizeram insurgir uma relação consigo mais independente e uma 

constituição de si derivada da relação com os outros. Segundo Deleuze, “é como se as 

                                                 
2
 Deleuze afirma que a subjetividade produz modos de vida de natureza ética por implicar em uma escolha de 

um estilo de vida e estética pela invenção de uma possibilidade de vida, invenção de um modo de existência, 

opondo-se aos códigos de virtude (valores morais) pelo seu conjunto de regras impositivas baseadas em valores 

transcendentes (Deleuze, 1992, p.126). 
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relações do lado de fora se dobrassem, se curvassem para formar um forro e deixar surgir uma 

relação consigo, constituir um lado de dentro que se escava e se desenvolve segundo uma 

dimensão própria” (DELEUZE, 2005, p.107).  

Se a subjetividade é entendida como esse curvamento das forças do exterior, formando 

um interior (dobra), é no curvamento das forças que se dá o pensamento, constituído como 

um interstício produzido entre visibilidades e dizibilidades e pelas dobras e redobras das 

forças que agem e reagem no plano do fora. A cada dia nos relacionamos com formas de 

saber-poder e com as forças do fora. Ao mesmo tempo, que sofremos assujeitamentos e 

significações com a imposição de códigos morais, que pressupõem verdade, somos 

atravessados por forças nômades, de resistência, de caos. Para conseguirmos uma relação 

conosco mais singular, independente, é preciso sermos capazes de novos poderes e de 

enunciação, utilizando as forças do caos a favor de nossa própria vida. 

 

1.2. Processos de subjetividade e singularização: por um devir-outro 

  

O primeiro ponto possível de ser interpretado para o entendimento da questão da 

subjetividade, à luz da teoria deleuziana (via Foucault), é que todo o processo de subjetivação 

é atravessado pelo fora, pelo exterior do sujeito, não se inicia, por exemplo, por meio de 

memória ou consciência (dentro). A subjetividade não diz, portanto, respeito à interioridade 

do indivíduo, mas às multiplicidades de componentes que o afetam mutuamente,  podendo ser 

outros indivíduos, grupos, práticas, trocas múltiplas, que constituem as forças do fora. O 

conhecimento, as relações com o outro e as demais relações que fazem o sujeito se configurar 

são atravessadas pela exterioridade. 

Essa ideia é endossada e ampliada quando levamos em consideração o conceito de 

agenciamento criado por Deleuze e Guattari (1995a). Os teóricos mostram que a maneira 

como travamos relação com o mundo externo envolve “agenciamentos”, a produção da 

subjetividade ocorre por meio deles, que atuam no campo da experiência possibilitando 

experimentações corpóreas e incorpóreas. Tudo em nossas vidas passa por agenciamentos, 

somos atravessados e produzidos por eles. Sinônimo de relação, eles se referem a uma 

comunicação de fluxos ou forças heterogêneas, que entram em conjunção. Os agenciamentos 

podem ocorrer de duas maneiras: por meio dos corpos que se relacionam, misturando-se e 

transmitindo entre eles afetos e por meio dos enunciados, que funcionam como peças e 

engrenagens, agenciando signos e provocando transformações de sentido. Entre os possíveis 

agenciamentos que nos produzem, na obra Diálogos (1998), Deleuze e Parnet fazem 
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referência ao coletivo de enunciação e afirmam que “a unidade real mínima não é a palavra, 

nem a ideia ou o conceito, nem o significante, mas o agenciamento” (DELEUZE e PARNET, 

1998, p. 65). Segundo eles, os enunciados são construídos somente nos agenciamentos, não 

havendo, portanto, um sujeito da enunciação e nem sujeitos do enunciado. “O enunciado é o 

produto de um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, em nós e fora de nós, 

populações, multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos” (ibidem).  

Compartilhando esse mesmo pensamento, Guattari e Rolnik (1996) também afirmam 

preferir falar em agenciamento coletivo de enunciação, mesmo com as teorias linguísticas da 

enunciação centrando a produção linguística nos sujeitos individuados. A respeito de um 

agenciamento, Guattari e Rolnik mostram que agenciar comporta componentes heterogêneos, 

tanto da ordem biológica, quanto social, maquínica, imaginária, sendo algo bem amplo. Ao se 

referirem ao coletivo, os teóricos alertam que isso não deve somente ser entendido no sentido 

de agrupamento social, por implicar diversos fluxos, objetos técnicos, entidades incorporais, 

etc. (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p.317). Desse modo, agenciamento coletivo de 

enunciação não corresponde nem a um indivíduo, nem a uma entidade social já determinada. 

Para eles, toda a subjetividade é produzida por agenciamentos coletivos de enunciação, não 

sendo passível a totalização e centralização no indivíduo.  

 

[...] a produção da fala, das imagens, da sensibilidade, a produção do desejo 

não se cola absolutamente a essa representação do indivíduo. Essa produção 

é adjacente a uma multiplicidade de agenciamentos sociais, a uma 

multiplicidade de processos de produção maquínica, a mutações de 

universos de valor e de universos históricos (GUATTARI e ROLNIK, 1996, 

p. 32). 

 

A respeito do desejo é importante comentar que ele só se produz em um 

agenciamento, pois sua produção comporta fluxos. “Como recusar ao agenciamento o nome 

que lhe cabe, ‘desejo’?”, questiona Deleuze (DELEUZE e PARNET, 1998, p.84). O desejo ou 

corpo-sem-órgãos (CsO)
3
 maquina e fica em constante movimento de transformação e devir, 

por ser um processo ativo e entendido aqui enquanto produção e não como falta. Segundo 

Deleuze e Parnet, só há falta quando se há um agenciamento no qual se é excluído, mas só se 

deseja, quando está incluído (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 121).  “O corpo sem órgãos 

não é um corpo morto, mas um corpo vivo, e tão vivo e tão fervilhante que ele expulsou o 

                                                 
3
 Segundo Guattari e Rolnik, corpo-sem-órgãos é uma noção de Antonin Artaud que Gilles Deleuze retoma para 

marcar o grau zero das intensidades (GUATTARI e ROLNIK, 1996, n.p.). A abreviação (CsO) será utilizada em 

substituição ao vocábulo corpo-sem-órgãos.   
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organismo e sua organização. [...] O corpo pleno sem órgãos é um corpo povoado de 

multiplicidades” (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.43-44.). O organismo seria um estrato 

que funciona sobre o CsO impondo-lhe funções, formas, sedimentação.  

 

Nós não paramos de ser estratificados. Mas o que é este nós, que não sou eu, 

posto que o sujeito não menos do que o organismo pertence a um estrato e 

dele depende? Respondemos agora: é o CsO, é ele a realidade glacial sobre o 

qual vão se formar estes aluviões, sedimentações, coagulação, dobramentos 

e assentamentos que compõem um organismo — e uma significação e um 

sujeito. É sobre ele que pesa e se exerce o juízo de Deus, é ele quem o sofre. 

E nele que os órgãos entram nessas relações de composição que se chamam 

organismo. O CsO grita: fizeram-me um organismo! dobraram-me 

indevidamente! roubaram meu corpo! O juízo de Deus arranca-o de sua 

imanência, e lhe constrói um organismo, uma significação, um sujeito. É ele 

o estratificado. Assim, ele oscila entre dois pólos: de um lado, as superfícies 

de estratificação sobre as quais ele é rebaixado e submetido ao juízo, e, por 

outro lado, o plano de consistência no qual ele se desenrola e se abre à 

experimentação. E se o CsO é um limite, se não se termina nunca de chegar 

a ele, é porque há sempre um estrato atrás de um outro estrato, um estrato 

engastado em outro estrato (DELEUZE e GUATTARI, 1996, n.p
4
.).  

 

Há um duplo movimento do desejo e, portanto, do CsO: ora fixando-o pela captura do 

desejo, processos de estratificação (juízo de Deus), com centro de poder hierarquizados e 

funcionando como aparelhos de subjetivação, ora pensando a linha de fuga como processo de 

desterritorialização, rompendo com a ordem estabelecida, fazendo o agenciamento se abrir, o 

desejo fugir sem se deixar agarrar em nenhum segmento, levando-o para novas possibilidades 

de criação. Neste último processo, a experimentação é imprescindível para se pensar o corpo-

sem-órgãos, rompendo com as hierarquias instituídas e traçando novos agenciamentos e 

modos de existência. É importante ressaltar que a subjetividade não pode ser encarada, diante 

de tudo o que foi dito, como algo imutável. Tudo vai depender dos agenciamentos de 

enunciação e de desejo produzidos, das linhas de fuga e dos processos de subjetivação.  

A respeito dos processos de subjetivação, para Guattari e Rolnik (1996) há na cultura 

de massa e na sociedade capitalista um processo imanente da produção da subjetividade. Para 

eles, a subjetividade deve ser entendida como produção do tipo “industrial” ou “maquínica”, 

com indivíduos constantemente fabricados e modelados. Diferentemente dos sistemas 

tradicionais que fabricavam máquinas mais territorializadas como a “etnia”, a corporação 

profissional, a casta, entre outras, no sistema capitalista, a produção se dá em escala industrial 

e internacional (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 25). Fazendo alusão à fabricação do leite 

                                                 
4
  A abreviação “n. p.” faz menção às obras não paginadas. 



23 
 

 

em forma de leite condensado, em que são adicionadas as moléculas que lhe são próprias, 

Guattari e Rolnik comentam que o mesmo ocorre com os indivíduos, “injeta-se 

representações nas mães, nas crianças - como parte do processo de produção subjetiva” 

(ibidem). 

 

Tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística - tudo o que nos 

chega pela linguagem, pela família e pelos equipamentos que nos rodeiam - 

não é apenas uma questão de ideia, não é apenas uma transmissão de 

significações por meio de enunciados significantes. Tampouco se reduz a 

modelos de identidade, ou a identificações com polos maternos, paternos, 

etc. Trata-se de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas 

produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas 

que definem a maneira de perceber o mundo. (GUATTARI e ROLNIK, 

1996, p. 27).  

 

“Sujeito” e “sujeito de enunciação” são considerados por Guattari e Rolnik como 

pontos de subjetivação resultantes de uma subjetividade fabricada. A ideia de sujeito ou 

indivíduo, segundo eles, existe unicamente enquanto “terminal”, no sentido de “consumidor 

de subjetividade” (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 32). Caso exemplar, é o das crianças que 

passam o dia diante da televisão, apropriando-se de palavras, imagens e significações e terão 

todo o desejo modelado e a subjetividade fixada pelo aparelho, sendo consumidoras de 

subjetividades. Para Guattari, é desde a infância que a “máquina de produção de subjetividade 

capitalística” entra em ação, instaurando os modelos “tanto imaginários quanto os técnicos” 

que a criança (sujeito) deverá apreender. 

Se levarmos em consideração que estamos vivendo a substituição da “sociedade 

disciplinar”, teorizada por Foucault - que investia na normalização dos corpos com base no 

confinamento - para aquilo que Deleuze considera “sociedade de controle”, na qual a 

docilidade do homem diante do sistema cedeu lugar a uma aparente participação do cidadão-

consumidor, concebido agora como cúmplice da lógica vigente, a ideia de “indivíduo 

consumidor”, enquanto estrato, ganha eco. A todo instante são criados modos de subjetivação 

para atender ao funcionamento do sistema capitalista. Assim, o indivíduo, muito menos 

“confinado” do que “endividado” (DELEUZE, 1992, p. 224) e, até certo ponto, com o desejo 

autocontrolado, lança-se ao poder do mercado e à lógica do capital. Dito de outro modo, a 

lógica do capitalismo precisa criar um sujeito, enquanto ponto de subjetivação do capital. O 

sujeito a-singular e universal se torna um ponto de subjetivação resultante desse processo. 

Nesse contexto, o agenciamento do desejo fica domesticado e a subjetividade modelada. 

Guattari considera que “uma das principais características da produção nas sociedades 
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‘capitalísticas’, seria precisamente, a tendência a bloquear processos de singularização” 

(GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 38). 

 

Os homens, reduzidos à condição de suporte de valor, assistem, atônitos, ao 

desmanchamento de seus modos de vida. Passam então a se organizar 

segundo padrões universais, que os serializam e os individualizam. Esvazia-

se o caráter processual (para não dizer vital) de suas existências: pouco a 

pouco, e1es vão se insensibilizando. A experiência deixa de funcionar como 

referência para a criação de modos de organização do cotidiano: 

interrompem-se os processos de singularização. É, portanto, num só 

movimento que nascem os indivíduos e morrem os potenciais de 

singularização (ibidem).  

 

  

Para Guattari e Rolnik, a “singularização” não diz respeito à unidade, ao indivíduo e 

ao ego, que são formas modelizantes. Tampouco, refere-se a um sujeito “solipsista” fechado 

em suas representações internas, tal qual o sujeito cartesiano. Ela representa uma 

subjetividade original, um “devir diferencial” (GUATTARI E ROLNIK, 1996, p. 43). E 

ainda, um devir-outro, um “devir” permanentemente em vias de tornar-se (o conceito de devir 

será aprofundado posteriormente). Entretanto, isso só se torna possível, segundo os autores, 

quando os mecanismos que tendem a estratificar o sujeito pela máquina de produção de 

subjetividade capitalística são frustrados e se criam referenciais próprios, agenciamentos 

“moleculares”
5
. Nessa perspectiva, há uma maior capacidade de ler a própria situação e aquilo 

que está ao redor sem ficar numa posição de dependência em relação aos poderes e aos 

saberes dominantes.  

 

1.3. Linhas que colam, linhas que escapam: subjetividade entre linhas, rizoma e devir. 

 

Para compreender melhor o conceito da singularização (diferença), precisamos saber 

que ela ocorre por meio de diferentes processos. Inicialmente, destaco o pensamento de 

Deleuze e Guattari que atribuem às pessoas uma geografia por considerarem que elas são 

atravessadas por “linhas” bem diferentes, linhas que são produzidas de acordo com o 

agenciamento de desejo. São três os tipos de linhas teorizadas por Deleuze e Guattari (1998): 

linhas duras, flexíveis e de fuga. A primeira espécie de linha que nos compõe é a de 

“segmentaridade dura” (ou linha “molar”) e diz respeito a segmentos bem determinados, que 

nos recortam em todos os sentidos ao longo da vida (família-escola-exército-fábrica-

                                                 
5
 Segundo Guattari e Rolnik, o conceito de “molecular” se refere aos fatores de resistência e processos de 

diferenciação frente ao controle social (Guattari e Rolnik, 1996, p.45).  
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aposentadoria). Elas se associam às máquinas binárias, estabelecendo dicotomias: criança-

adulto, branco-negro, homem-mulher, público-privado, entre outras (DELEUZE e PARNET, 

1998, p.149), buscando sempre a organização das singularidades das linhas que fogem. Elas 

tendem sempre a fixar códigos e territórios, utilizando dispositivos de poder, que trabalham os 

nossos corpos, máquinas abstratas que nos sobrecodificam, assegurando a homogeneização 

dos diferentes segmentos interferindo na maneira como agimos, percebemos, sentimos os 

signos. Essas linhas de segmentaridade dura perpassam os campos de controle e centros de 

poder, não se trata do Estado - embora ele crie também suas linhas duras, suas normas - mas 

de uma “máquina abstrata que organiza os enunciados dominantes e a ordem estabelecida de 

uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as ações e sentimentos” (DELEUZE e 

PARNET, 1998, p.150).  

 

Os segmentos que nos atravessam e pelos quais passamos, de toda maneira, 

são marcados por uma rigidez que nos assegura, fazendo de nós, ao mesmo 

tempo, as criaturas mais medrosas, mais impiedosas também, mais amargas 

[...] A prudência com a qual devemos manejar essa linha, as precauções a 

serem tomadas para amolecê-la, suspendê-la, desviá-la, miná-la, 

testemunham um longo trabalho que não se faz apenas contra o Estado e os 

poderes, mas diretamente sobre si. (DELEUZE E PARNET, 1998, p.160).  

 

 

No segundo tipo, encontramos linhas de segmentaridade mais flexíveis (linhas 

“moleculares”). Elas atravessam as sociedades, grupos e indivíduos, bem como suas práticas, 

podendo operar em cada um deles “devires” e “micro-devires”. As linhas de segmentaridade 

dura e as flexíveis não pertencem a mesma natureza, mas são complementares. Caso exemplar 

apresentado por Deleuze e Parnet é o da profissão, que embora seja uma linha dura, pode 

sofrer as conexões, atrações e repulsões que não coincidem com os segmentos. Todavia, “na 

linha molecular as desterritorializações são relativas, sempre compensadas por 

reterritorializações que lhes impõe voltas, desvios, equilíbrios estabilização” (DELEUZE e 

PARNET, 1998, p.159). Nesta linha flexível, podemos encontrar também os mesmos perigos 

da linha dura, miniaturizados, relações móveis de força substituindo dispositivos de poder, 

“uma linha flexível se precipita em um buraco negro de onde não poderá sair” (DELEUZE e 

PARNET, 1998, p.161). Guattari se refere aos micro-fascismos para demonstrar os perigos 

dessa linha, deixa-se o campo da segmentaridade dura para entrar num regime também 

regulado, ainda mais perigoso que a primeira linha.  

O terceiro tipo de linha é a mais “tortuosa”, a linha de fuga. Deleuze e Parnet afirmam 

que “em uma sociedade, tudo foge, e que uma sociedade se define por suas linhas de fuga que 
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afetam massas de toda natureza” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.158). A linha de fuga é 

uma desterritorialização, não se trata de acrescentar sobre uma linha um novo segmento aos 

segmentos que já existiam, mas de traçar outra linha no meio da linha, no meio dos 

segmentos, num movimento de fuga ou de fluxo (DELEUZE e PARNET, 1998, p.152). 

“Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia. Só se descobre mundos através de 

uma longa fuga quebrada” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.159). As linhas de fuga, por sua 

vez, também têm seus riscos, entre eles, de virar linhas de abolição, destruição, dos outros e 

de si mesma, por isso, Deleuze e Parnet advertem: “é preciso traçá-la, saber onde e como 

traçá-la” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.162).  

As linhas de fuga, de certa forma, contribuem para a desestratificação do desejo, 

fazendo-o percorrer novos caminhos, novos agenciamentos e rizoma. Aqui cabe um breve 

desvio para discussão desses conceitos que são essenciais para a compreensão dos processos 

de singularização, que escapam à lógica estratificante dos processos de subjetivação. A 

filosofia de Deleuze é considerada como teoria da multiplicidade, entre outras razões, por 

rejeitar a ideia de sujeito ou objeto uno, totalizante. Ao contrário, eles são pensados e 

produzidos na multiplicidade. “Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas 

somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mudem de 

natureza” (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.16).  

De acordo com Deleuze e Guattari, o modo de conexão da multiplicidade é do tipo 

rizoma, que constituído de forma aberta, “não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 

meio, entre as coisas”, representando uma “aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o 

verbo ‘ser’, mas o rizoma tem como tecido a conjunção ‘e... e... e...’” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995a, p.37). Em outras palavras, a imagem da árvore que sugere um centro, 

uma hierarquia, por meio de raízes de segmentaridade rígida, representada pelo tronco 

(sistema estratificado), é substituída por Deleuze e Guattari pela imagem do rizoma que se 

caracteriza por abolir a ideia de fixação num determinado ponto, numa determinada ordem, 

fazendo com que qualquer ponto possa ser conectado a qualquer outro. A respeito do rizoma 

Deleuze e Guatarri comentam: 

 

Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções 

movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual 

ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões, 

sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do qual o Uno 

é sempre subtraído (n-1). (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.32). 
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Um rizoma realiza conexões de elementos diversos e aleatórios, operando com 

agenciamentos maquínicos de corpos e agenciamentos coletivos de enunciação. Segundo 

Deleuze e Guattari, “um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa 

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas 

conexões” (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.16).  As conexões são realizadas com 

elementos de ordens distintas (heterogeneidade), com traços que não remetem 

necessariamente a mesma natureza.  

Além de seu poder de conexão, multiplicidade e heterogeneidade, o rizoma também 

pode ser entendido como um mapa com múltiplas entradas e saídas, podendo ser 

desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente, um mapa 

composto por linhas de fuga. Ao contrário dos sistemas hierárquicos, de ligações 

preestabelecidas, o rizoma “é a-centrado não hierárquico e não significante, sem General, sem 

memória organizadora ou autômato central” (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.33). As 

relações que estabelecem são múltiplas e quando ocorrem novas conexões em um rizoma, 

nada permanece indiferente, na relação com os fluxos de desejo, outros fluxos se 

metamorfoseiam e entram em devir.   

A respeito dos devires, eles funcionam como linhas de fuga, assim como os afetos 

(como veremos posteriormente), arrastando a subjetividade para zonas relacionais, fazendo 

rejeitar o eu enquanto subjetividade substancializada. A discussão sobre devir ocupa lugar 

importante na obra Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, de Deleuze e Guatarri, 

principalmente por se referir à transformação ocorrida enquanto modo de singularização. Os 

autores mostram que devir não diz respeito a imitar e nem identificar-se com algo ou alguém, 

não se refere a um ou a dois, mas a uma zona de vizinhança. Caso exemplar apresentado pelos 

teóricos supracitados vem da alusão que fazem ao devir-vespa da orquídea e ao devir-

orquídea da vespa. Segundo eles, a orquídea se desterritorializa
6
 formando uma imagem de 

vespa, esta por sua vez, reterritorializa-se sobre a imagem. Em seguida, a vespa se 

desterritorializa participando do aparelho de reprodução da orquídea, mas reterritorializa a 

                                                 
6
  Segundo Guattari e Rolnik (1998), os seres existentes se organizam em territórios que podem ser tanto um 

espaço vivido, quanto um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sinta “em casa”. O território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. “Ele é o conjunto dos projetos e das 

representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 

investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos” (Guattari e Rolnik, 1998, p. 

323). O território, entretanto, pode se desterritorializar, abrir-se, engajar-se em linhas de fuga e até sair de seu 

curso e se destruir. Segundo os teóricos, “A espécie humana está mergulhada num imenso movimento de 

desterritorialização, no sentido de que seus territórios ‘originais’ se desfazem ininterruptamente” (Guattari e 

Rolnik, 1998, p. 323), entre as razões desse desfazimento, eles citam, entre outras, as estratificações materiais e 

mentais pelas quais passamos. 
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orquídea transportando o pólen. Percebe-se que a vespa se torna parte do aparelho reprodutor 

da orquídea, ao mesmo tempo, em que a orquídea torna-se órgão sexual, objeto de um 

orgasmo da própria vespa. Cria-se um único devir, uma “dupla captura”, que arrasta dois 

pontos distantes, levando um para a vizinhança do outro. Trata-se de uma “Evolução a-

paralela de dois seres que não têm nada a ver um com o outro” (DELEUZE e PARNET, 1998, 

p.10), vespa e orquídea fazem rizoma em sua heterogeneidade, constrói-se uma aliança, a 

orquídea se desterritorializa assegurando “a desterritorialização de um e a reterritorialização 

do outro, os dois devires se encadeando e se revezando segundo uma circulação de 

intensidades” (DELEUZE e GUATTARI, 1998, p.18-19). 

Em outras palavras, a vespa não se torna orquídea, tampouco a orquídea se torna 

vespa. Nesta coexistência de dois movimentos heterogêneos que fazem bloco numa linha de 

fuga, não há mistura entre vespa e a orquídea, ocorre somente uma aliança, trocas 

“intensivas”, um se avizinha da potência do outro. A linha de fuga passa entre as duas, entre 

as relações, levando-as para uma vizinhança entre moléculas compostas. O devir não é uma 

árvore classificatória, ele é multiplicidade e heterogeneidade, ele é linha de fuga e é afeto.  

 

[...] todos os devires já são moleculares. [...] devir não é imitar algo ou 

alguém, identificar-se com ele. Tampouco é proporcionar relações formais. 

Nenhuma dessas duas figuras de analogia convém ao devir, nem a imitação 

de um sujeito, nem a proporcionalidade de uma forma. Devir é, a partir das 

formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das 

funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos 

relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais 

próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais 

nos tornamos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo. Esse 

princípio de proximidade ou de aproximação é inteiramente particular, e não 

reintroduz analogia alguma. (DELEUZE e GUATTARI, 1997a, n.p.)  

 

Segundo os teóricos, devir é sempre molecular, por isso, segundo Guattari e Rolnik, 

estão do lado das “minorias”, desempenhando processos de linha de fuga frente aos estratos 

molares segmentários. Assim, “singularidades femininas, poéticas, homossexuais, negras, 

etc., podem entrar em ruptura com as estratificações dominantes” (GUATTARI e ROLNIK, 

1996, p. 74). Outro ponto importante de ser colocado é que em face da ideia de devir 

subjetivo que se instala em indivíduos e grupos sociais, Guatarri e Rolnik rejeitam a de 

identidade cultural. Segundo eles, a problemática das minorias deve ser entendida pelo viés 

da multiplicidade e pluralidade e não pela identidade cultural (GUATTARI e ROLNIK, 1996, 

p. 74). Isso porque a própria ideia de identidade representa uma forma de subjetivação, o 

devir, por sua vez, é um processo contínuo, de travessia, que tira o sujeito de seus padrões 
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rostificados, colocando-o em transformação: o devir é sempre um “devir-outro”, que não se 

confunde com estratificações, e que parece antes a possibilidade de uma vida, sem ser por isso 

uma subjetividade transcendental, mas um campo de imanência. 

Entrar no campo do devir é estar sempre experimentando, buscando modos singulares 

de nos relacionar com o mundo, algo de inusitado a partir de uma “dupla captura” com outro, 

embarcando constantemente em possíveis linhas de fuga desterritorializantes. Todos os 

devires singulares, todas as maneiras de existir de forma autêntica podem, entretanto, chocar-

se, conforme apontam Guattari e Rolnik, com o muro de subjetividade capitalística. “Ora os 

devires são absorvidos por esse muro, ora sofrem verdadeiros fenômenos de implosão” 

(GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 50).  

 

É preciso construir uma outra lógica – diferente da lógica habitual – para 

poder fazer coexistir esse muro com a imagem de um alvo que uma força 

seria capaz de perfurar. Isso, sabendo o quanto esse  muro pode ser terrível, 

e como sua demolição implica encontrar meios difíceis e organizados (sem 

por isso cair no fascismo total) e, ao mesmo tempo, continuar a desenvolver 

agenciamentos e territórios onde as pessoas se sintam bem. (GUATTARI e 

ROLNIK, 1996, p. 50) 

 

1.4. As relações entre corpo, afeto, ética e política 

 

Para compreendermos os processos de devir, precisamos considerar que não se tratam 

de processos abstratos, mas de processos reais que dizem respeito aos corpos e suas relações. 

Importantes contribuições a respeito dessa problemática advêm das discussões travadas por 

Espinosa em sua obra, Ética (2009), e pela leitura de Deleuze sobre Espinosa feita em, 

Espinosa: Filosofia Prática (2002). Inicialmente, faz-se importante mencionar que segundo a 

teoria de Espinosa mente e corpo são atributos de uma mesma substância. O teórico mostra 

que as pessoas estão persuadidas a achar que o corpo se move e fica em repouso pelos 

comandos da mente, mas para ele, o que é ação na alma é também ação no corpo e o que é 

paixão no corpo é também na alma; portanto, nega, qualquer superioridade de um sobre o 

outro. Ao destituir a supremacia da alma e da consciência sobre o corpo, Espinosa – assim 

como vimos em Foucault – coloca-se contra toda a tradição filosófica, passando por Platão, 

Descartes e Kant, em que o corpo é subjulgado ao Espírito.  

Mas o que seria então um Corpo? Segundo Deleuze, o corpo é formado por 

experiências de longitude (relações de velocidade e lentidão, repouso e movimento) e latitude 

(conjunto de afetos que preenchem um corpo a cada momento), constituindo o plano de 

imanência, que é sempre variável e não cessa de ser composto e recomposto pelos indivíduos 
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e coletividades. Concretamente, isso significa dizer que “definiremos um animal ou um 

homem, não por sua forma ou por seus órgãos e suas funções, e tampouco como sujeito: nós o 

definiremos pelos afetos de que ele é capaz” (DELEUZE, 2002, p. 129). Segundo Deleuze e 

Parnet: 

  

Espinosa está sempre se surpreendendo com o corpo. Ele não se surpreende 

de ter um corpo, mas com o que o corpo pode. Os corpos não se definem por 

seu gênero ou sua espécie, por seus órgãos e suas funções, mas por aquilo 

que podem, pelos afetos dos quais são capazes, tanto na paixão quanto na 

ação (DELEUZE e PARNET, 1998, p.74) 

 

 

Podemos pensar inicialmente em três consequências produzidas se levarmos a cabo o 

pensamento espinosiano: 1) O sujeito nessa perspectiva não é uno, tal como a tradição 

filosófica o queria definir, mas um ser em relação, composto por intensidades que o afetam, 

pelos afetos que experimenta e preenchido por afecções. 2) Questões em torno de 

comunidade, tais quais, identidade e identificação, tornam-se questionáveis. Toda a discussão 

contemporânea em torno da comunidade  é um enfrentamento direto à questão de identidade e 

identificação
7
 (voltarei a esse assunto no capítulo 4). O sujeito deixa de ser pensado pelas suas 

identificações e passa a ser considerado em seu poder de afetação. O sujeito é pensado 

somente em sua relação, ou seja, o corpo e suas potências. 3) Essa perspectiva incide 

diretamente na desvalorização da consciência em relação às afecções: “não apetecemos nem 

desejamos qualquer coisa porque a consideramos boa; mas ao contrário, julgamos que uma 

coisa é boa porque tendemos para ela, porque a queremos, a apetecemos e desejamos” 

(SPINOZA, 2009, n.p.). O esforço que motiva a agir está determinado pelas afecções, 

portanto, o que determina a consciência são as afecções e não o contrário.  

O plano de Natureza que distribui os afetos - o plano de imanência - não separa as 

coisas naturais das artificiais. Para Deleuze, o artifício faz parte da Natureza, já que toda coisa 

se define pelos agenciamentos de movimentos e afetos, sejam eles artificiais ou naturais. O 

carrapato, por exemplo, é definido a partir de três afetos e é tudo o que ele é capaz, a partir 

das relações das quais é composto: luminoso (para subir nos galhos), olfativo (para se deixar 

cair sobre o mamífero que passa sob o galho) e calorífico (para sentir a região sem pelo e mais 

quente) (DELEUZE, 2002, p. 131). Isso de certa forma aponta para o fato de que os afetos 

                                                 
7
 Por exemplo, Giorgio Agamben, em sua obra A comunidade que vem (1993), mostra que “a singularidade 

qualquer, que quer apropriar-se da própria pertença, do seu próprio ser-na-linguagem, e declina, por isso, toda a 

identidade e toda a condição de pertença, é o principal inimigo do Estado” (AGAMBEN, 1993, p.68). 
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podem ser qualquer coisa: uma sensação, uma luz, um animal, uma música, uma ideia, uma 

pintura, uma poesia. O corpo passa a ser pensado não mais em si, mas em suas relações e nos 

seus encontros. A partir desses encontros, o corpo vai sendo afetado – três no caso do 

carrapato, o ser humano bem mais - e preenchido a cada momento. “Tudo é apenas encontro 

no universo, bom ou mau encontro” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.73). 

Segundo a leitura que Deleuze faz de Espinosa (2002), os afetos
8
 ou afecções do corpo 

são devires, que se manifestam de duas formas, por meio de ações e paixões. Enquanto as 

ações são da natureza do indivíduo afetado e se derivam de uma causa interna, apresentando-

se como potência para agir, as paixões decorrem de uma causa exterior e, por isso, tendem a 

separar da potência de agir. Essas paixões podem enfraquecer e causar tristeza ou tornar o ser 

ainda mais forte e alegre. Quando encontramos, por exemplo, um corpo exterior que não 

convém ao nosso, a potência desse corpo se opõe a nossa potência, causando uma subtração, 

uma fixação. A potência de agir é então diminuída ou bloqueada e as paixões são de tristeza. 

Em contrapartida, podemos encontrar também um corpo que convém a nossa natureza e assim 

a sua potência sendo somada à nossa, faz com que a potência de agir seja ampliada e nos 

tornamos mais fortes, essas são as paixões de alegria (DELEUZE, 2002, p. 33-34). Deleuze e 

Guattari declaram que não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que ele pode, 

quais os afetos de que é capaz, de que maneira este corpo pode compor-se ou não com os 

afetos do outro corpo “seja para destruí-lo ou ser destruído por ele, seja para trocar com esse 

outro corpo ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais potente” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1997a, n.p.). 

Deleuze e Parnet mostram que somos um grau de potência e não sabemos o quanto 

podemos afetar e ser afetados, é sempre uma questão de experimentação. Todavia sugere 

prudência para experimentar. Isso porque, para ele, a todo instante os poderes estabelecidos 

tendem a nos comunicar afetos tristes que diminuem a nossa potência de agir. “Os poderes 

estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos [...] os poderes 

têm menos necessidade de nos reprimir do que de nos angustiar” (DELEUZE e PARNET, 

1998, p.75).  

 

                                                 
8
 Faz-se necessária uma diferenciação entre os conceitos de afecção (affectio) e afeto (affectus). Segundo 

Deleuze, “o affectio remete a um estado do corpo afetado e implica a presença do corpo afetante, ao passo que o 

affectus remete à transição de um estado a outro, tendo em conta a variação correlativa dos corpos afetantes” 

(Deleuze, 2002, p.56). E ainda, recuperando o pensamento de Espinosa, Deleuze sugere que afeto seja as 

“afecções do corpo pelas quais sua potência de agir desse mesmo corpo é aumentada ou diminuída, favorecida 

ou impedida [...]”(Deleuze, 2002, p.56). Com base nessa definição, farei uso do termo afeto.  
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Não é fácil ser um homem livre: fugir da peste, organizar encontros, 

aumentar a potência de agir, afetar-se de alegria, multiplicar os afetos que 

exprimem ou envolvem um máximo de afirmação. Fazer do corpo uma 

potência que não se reduz ao organismo, fazer o pensamento uma potência 

que não se reduz à consciência. (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 75) 

 

Há em Espinosa uma filosofia da vida, segundo Deleuze, isso porque o teórico se 

propõe a denunciar tudo o que afasta os seres da vida, todos os valores transcendentes que se 

colocam contra a vida. “A vida está envenenada pelas categorias do bem e do mal, da falta e 

do mérito, do pecado e da remissão” (DELEUZE, 2002, p. 32). Em outras palavras, Deleuze 

comenta que Espinosa não utiliza as noções de bem ou mal, por considerar que essas são 

categorias transcendentes – assim como pecado e remissão – que se colocam contra a vida. 

No lugar dessas noções, utiliza bom e mau - dois sentidos da variação da potência de agir. 

Bom seria aquilo que aumenta e que favorece a potência de ação ou força de existir, enquanto 

o Mau seria aquilo que, ao contrário, afasta da potência de agir, aliena, imobiliza  e nos fixa 

(DELEUZE, 2002, p. 60-61). Assim: “quando um corpo ‘encontra’ outro corpo, uma ideia, 

outra ideia, tanto acontece que as duas relações se compõem para formar um todo mais 

potente, quanto que um decompõe o outro e destrói a coesão das suas partes” (DELEUZE, 

2002, p. 25).  

Da mesma forma que temos os afetos capturados e canalizados pelo Estado, 

diminuindo nossa potência de agir, eles podem também funcionar como máquinas de guerra 

contra o Estado, que seria um paradigma de experimentação, de conhecimento afetivo, que 

podem aparecer em movimentos sociais como “Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra”, manifestações de rua, informações que circulam na internet, entre outros. Como os 

afetos não são sentimentos pessoais, não se referem a indivíduos, mas a relações, Deleuze e 

Guatarri pensaram em um modo particular de agregação entre os indivíduos, associando as 

relações humanas a uma matilha. Na matilha, eles distinguem três espécies de animais: 1) os 

animais individuados, sentimentais, edipianos (“meu” gato, “meu” cachorro), que reforçam 

uma contemplação narcísica; 2) a segunda espécie se refere aos animais arquétipos ou 

modelos de classificação ou de Estado; 3) os últimos são os demoníacos que se desenvolvem 

e se transformam não por filiação, mas por contágio, eles fazem agenciamentos, 

multiplicidade e devir.  São justamente esses últimos que se opõem às instituições como à 

família e o Estado, ali surgem as máquinas de guerra que representam uma forma de 

resistência ao poder do Estado.  Segundo Deleuze: 
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[...] a máquina de guerra é sempre exterior ao Estado, mesmo quando o 

Estado se serve dela e dela se apropria. O homem de guerra tem todo um 

devir que implica multiplicidade, celeridade, ubiqüidade metamorfose e 

traição, potência de afecto (DELEUZE e GUATTARI, 1997a, n.p.). 

 

 

Toda essa problemática do afeto e de subjetividade ajuda, em especial, a pensar quais 

os afetos que estão atravessando o nosso corpo e que tipo de composição é possível com 

afetos de outros corpos. Trata-se, desse modo, de travar não relações de dominação e de 

autossubmissão e sim pensar na transformação a partir da relação com o outro, compondo 

algo mais potente para meu corpo em pleno processo de devir, de singularização. Em vez de 

nos localizarmos como sujeitos prisioneiros de territórios fixos, é importante pensarmos no 

poder do afeto e dos devires, que fazem de nós não sujeitos do ponto de vista da subjetivação, 

mas seres em construção. É o mesmo que pensarmos em um movimento contínuo de 

desterritorialização, no qual cada indivíduo, em sua multiplicidade, desenvolvesse diante de si 

uma dinâmica constante de abertura para novas possibilidades de alteridade e do devir-outro. 
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CAPÍTULO 2 - SUBJETIVIDADE E ENSINO DE LITERATURA: 

DESLOCAMENTOS E POTÊNCIA   

 

O percurso traçado até aqui foi de versar sobre a filosofia de Deleuze, apresentando e 

desenvolvendo conceitos importantes que ajudam a compreender questões envolvendo sujeito 

e subjetividade. Para além dos domínios da filosofia, o pensamento retomado pode se mostrar 

fecundo se aplicado aos mais diferentes campos, entre eles o campo das Letras, mais 

especificamente, do ensino de literatura, meu objeto de pesquisa. A filosofia de Deleuze - 

diferentemente de abordagens de análise literária que levaram teóricos a dar primazia à 

intenção do autor, contexto histórico e cultural, funcionamento textual, recepção do leitor, 

buscando sempre certa coerência e racionalização frente à obra ou uma voz narcísica voltada 

para o “eu” – chama a atenção para outro ponto, a subjetividade (produzida na relação com o 

outro, pelo afeto) como possibilidade outra para (re)pensar, o escritor, o leitor e a obra.  

Em outras palavras, o pensamento deleuziano ao apontar para a existência de uma 

subjetividade em constante devir, modifica o entendimento que muitos têm a respeito de 

instâncias literárias, como a do escritor e a do leitor. Afinal, pensar com Deleuze é considerar 

um ser constantemente atravessado por agenciamentos coletivos de corpos e de enunciação, 

não uno, mas múltiplo. É também refletir sobre um devir-leitor sendo produzido 

constantemente. Leitor não pensado como entidade pronta, mas constantemente produzido 

nos processos de subjetivação pelos quais passa, já a obra deve ser compreendida como um 

corpo constituído por diversos agenciamentos, uma teia. Pensar Deleuze nos possibilita, 

ainda, questionar teorias e métodos que buscam centralizar, fixar a significação e estabilizar 

as relações com o sentido e o conhecimento.  

Essa possibilidade de pensamento se empregada para refletir sobre o ensino de 

literatura e sobre o modo como ele vem operando na construção de jovens leitores em 

diferentes escolas pelo país, tende a desencadear pontos de tensão que precisam ser 

discutidos. Afinal, que tipo de subjetividade o ensino de literatura vem ajudando a produzir? 

Assumir o pensamento de Deleuze como escolha teórica para se pensar o ensino de literatura 

pressupõe um enfrentamento com uma parte do campo da Teoria e da Didática da Literatura 

amplamente debatido e legitimado, um choque com documentos oficiais vinculados ao 

Ministério da Educação, com as avaliações em larga escala aplicadas aos alunos como 

mecanismos de verificação da educação e com certas práticas docentes cristalizadas que se 

multiplicam pelo país. Proponho-me a discutir cada um desses pontos. 
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2.1. Os sistemas de avaliação em larga escala e o sistema de controle 

 

As avaliações utilizadas como mecanismos de verificação de aprendizagem e controle 

dos sistema educacionais surgem como uma tendência em nível mundial e possuem 

vinculação com o processo de globalização
9
, desdobrando-se na implementação de políticas 

públicas para a Educação e nos processos de ensino-aprendizagem. O Brasil executa 

diferentes sistemas avaliativos: 

 

a) PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) – a participação do Brasil nesta 

avaliação ocorreu desde a primeira edição como país convidado no ano 2000.  É um dos 

principais instrumentos de atuação da OCDE (Organização para Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico)
 10

 na área de Educação. No Brasil esta avaliação fica sob a 

responsabilidade do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), tem periodicidade trienal abrangendo três áreas do conhecimento – Leitura, 

Matemática e Ciências-, cabe salientar que em cada edição existe maior ênfase em uma área 

(2000 – Leitura, 2003- Matemática, 2006 – Ciências, reiniciando um novo ciclo com ênfase 

na Leitura no ano 2009).  

                                                 
9
 Alio-me ao conceito de globalização defendido pelo geógrafo Milton Santos. Na obra, Por uma 

outra Globalização: do pensamento único à consciência universal (s/d), o autor defende que no final 

dos últimos anos do século XX foi possível testemunhar grandes mudanças na face da Terra. Com os 

avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que 

passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico 

uma presença planetária. “O mundo torna-se unificado – em virtude das novas condições técnicas, 

bases sólidas para uma ação humana mundializada” (SANTOS, s/d, p. 19). A globalização, segundo 

ele, não é somente a existência desse novo sistema de técnicas, ela é também o resultado das ações que 

asseguram a emergência de um mercado dito global. Para Santos, esse mercado global valendo-se 

desse sistema de técnicas avançadas resulta nessa “globalização perversa”. Uma globalização que, 

segundo o autor, apresenta uma dupla tirania: o dinheiro e a informação. Para o autor, com a 

globalização surge um retrocesso em relação ao bem público e a solidariedade, as funções sociais e 

políticas do Estado são encolhidas, aumenta-se a pobreza e é ampliado o papel político das empresas 

na regulação da vida social. 
10

 Em 1948, na França, foi criado a Organização para a Cooperação Econômica (OECE) para ajudar a gerir 

o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Em 1961, a OECE foi 

reformada e deu lugar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização 

internacional de trinta e seis países que “aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de 

mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas 

comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais”. Grande parte dos membros da OCDE são de países 

desenvolvidos com um elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano. Entre os objetivos da 

OCDE estão: apoiar um crescimento econômico duradouro, desenvolver o emprego, aumentar o nível de vida, 

manter a estabilidade financeira, ajudar os outros países a desenvolverem as suas economias, contribuir para o 

crescimento do comércio mundial. Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolv

imento_Econ%C3%B3mico. Acesso em 12.12.2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Marshall
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%252525C3%252525ADtica_econ%252525C3%252525B3mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%252525C3%252525ADses_desenvolvidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%252525C3%252525ADses_desenvolvidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/%252525C3%2525258Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o_para_a_Coopera%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o_e_Desenvolvimento_Econ%252525C3%252525B3mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o_para_a_Coopera%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o_e_Desenvolvimento_Econ%252525C3%252525B3mico
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O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão 

da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar 

políticas de melhoria do ensino básico. A avaliação procura verificar até que 

ponto as escolas de cada país participante estão preparando seus jovens para 

exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA
 
, 2015)

11
.  

  

b) O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) foi instituído em 1990, apresenta-se 

como uma avaliação nacional coordenada pelo INEP
12.

 De 1990 a 1995 o público alvo do 

SAEB eram alunos das 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental, que eram avaliados “nas 

áreas do conhecimento/disciplinas” de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e 

Redação. Até 1995, era feito somente nas escolas públicas a partir da utilização de critérios 

amostrais. A partir de 1997, o SAEB passou a pesquisar o desempenho escolar dos alunos nas 

4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio tanto em escolas públicas 

como privadas. A formulação das questões passou a ter como base as Matrizes de Referência 

que avaliam as competências, definindo os descritores – “conteúdos curriculares + operações 

mentais” - em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais.  Em 2001, voltou a avaliar 

somente as áreas de conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática. Em 2005, o SAEB 

passou por um processo de reestruturação, passando a ser composto por duas avaliações: a 

Avaliação Nacional de Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional de Rendimento 

Escolar (Anresc). Em 2013, o SAEB incorporou a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA) com o objetivo de “melhor aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática”.  O principal objetivo do SAEB é  

 

[...] realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores 

que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um 

indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. O levantamento produz 

informações que subsidiam a formulação, reformulação e o monitoramento 

das políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a 

contribuir para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

Além disso, procura também oferecer dados e indicadores sobre fatores de 

influência do desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
 
, 2017)

13
  

 

 

                                                 
11

 Disponível em : http://portal.inep.gov.br/pisa
 
. Acesso em 21 de maio de 2017. 

12
 Disponível em http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso em 21 de maio de 2017. 

13
 Disponível em http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso em 21 de maio de 2017. 

http://portal.inep.gov.br/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-ana
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c) o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998, como um exame 

voluntário, com o objetivo de avaliar o desempenho acadêmico e escolar dos estudantes ao 

final do Ensino Médio. 

Trata-se, portanto, de uma avaliação que difere das demais que o MEC/INEP 

realiza, uma vez que focaliza o desempenho individual, tem caráter 

voluntário e seus participantes – alunos concluintes e egressos do ensino 

médio – concorrem com parte de seu financiamento. O exame é realizado 

anualmente, com aplicação descentralizada das provas nas capitais e em 

municípios que, a critério do MEC/INEP, ofereçam condições estratégicas 

para sua operacionalização, de modo a atender adequadamente às demandas 

do ensino médio e de seus egressos. O exame, constituído de uma prova 

única, foi realizado num único dia para todos os participantes, com duração 

de quatro horas [...] (ENEM, 1998, p.8) 

 

Em 2009, o Ministério da Educação (MEC) apresentou uma proposta de reformulação 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
14

, que contava com uma matriz de referência
15

 

apontando os eixos cognitivos a serem verificados no exame. A nova proposta induziu a 

reestruturação dos currículos de Ensino Médio. O ENEM passou a ser realizado em dois dias 

de provas contendo 180 questões objetivas - Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas 

Tecnologias – e uma redação. O seu resultado passou a ser utilizado como ferramenta de 

acesso à educação superior através do SISU (Sistema de Seleção Unificada), que substituiu 

vários vestibulares em diversas instituições pelo país.  A prova continuou proporcionando aos 

estudantes que dela participam bolsas de estudo integrais ou parciais através do PROUNI ou 

financiamento estudantil através do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior). Faz-se necessário pontuar, entretanto, que o PROUNI e o FIES não representam 

consenso entre os críticos. Alguns estudiosos defendem os programas pelo alto poder de 

inserção de estudantes no nível superior, ao passo que outros apontam críticas, classificando o 

modelo como pernicioso, por poder ser visto na prática como um repasse disfarçado de 

recursos públicos ao segmento privado do ensino superior nacional, o que acaba contribuindo 

para um esvaziamento crescente do ensino superior público, por conta da escassez cada vez 

maior de recursos financeiros para investimentos neste nível educacional. Além disso, alguns 

críticos também entendem que há nesses programas a replicação de um modelo excludente, 

                                                 
14

Disponível em http://portal.mec.gov.br/busca-geral/179-estudantes-108009469/vestibulares-

1723538374/13318-novo-enem. Acesso em 21 de maio de 2017. 
15

Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=841matriz1&category_slug=d

ocumentos-pdf&Itemid=30192. Acesso em 21 de maio de 2017. 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/179-estudantes-108009469/vestibulares-1723538374/13318-novo-enem
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/179-estudantes-108009469/vestibulares-1723538374/13318-novo-enem
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=841matriz1&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=841matriz1&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
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por não garantir a qualidade do ensino ofertado aos beneficiários, valorizando  instituições de 

ensino superior privadas de qualidade duvidosa. 

Defendendo o modelo do FIES, por exemplo, Carnielli e Oliveira (2010) mostram que 

o programa tem “desempenhado um papel importante na expansão da educação superior por 

garantir os recursos financeiros necessários para o pagamento das semestralidades/anuidades 

para aqueles que não os possuem” (CARNIELLI e OLIVEIRA, 2010, p.39). Nesse sentido, 

para os críticos, o Fundo incentiva o ingresso na educação superior, contribuindo para sua 

democratização. Ao fazerem a escuta de beneficiários do FIES em relação às contribuições do 

programa à sua formação superior, os autores destacam que a maioria dos beneficiários vê no 

FIES a esperança de terminar o curso de graduação (CARNIELLI e OLIVEIRA, 2010, p.37). 

Contudo, Carnielli e Oliveira (2010) mostram que apesar dos projetos de financiamento 

estudantil brasileiros existirem há décadas (desde o CREDUC, de 1975)
16

, esta experiência 

ainda está em andamento e deve continuar passando por ajustes, visando aperfeiçoar não 

somente o seu funcionamento, como também ampliando sua abrangência, e, principalmente, 

sua vinculação à qualidade do ensino superior ofertado pela esfera privada. 

Em outra direção, Chaves e Amaral (2016) ao analisarem os recursos associados ao 

PROUNI e ao FIES, comparados ao montante de recursos da Função Educação, apresentam o 

tamanho desses dois programas, que dirigem recursos, em forma de títulos da dívida pública, 

o FIES, ou de isenções tributárias, o PROUNI, para as instituições privadas de educação 

superior. As análises realizadas no estudo dos autores mostram que a expansão da educação 

superior brasileira, em quase duas décadas, encontra-se ainda fortemente vinculada ao setor 

privado. Outra problemática levantada pelos autores é que o setor privado, apesar de algumas 

exceções, é constituído de instituições que não promovem atividades que interligam ensino, 

pesquisa e extensão.  

 
A pós-graduação é o principal elo, no âmbito da educação superior, entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão; dessa forma, incentivar o crescimento do 

setor privado significa incrementar o número de jovens que terão uma 

formação em ambientes desprovidos da riqueza dessa articulação (CHAVES 

e AMARAL, 2016, p.68). 
 

                                                 
16

 Segundo Carnielli e Oliveira (2010, p. 36), inicialmente, foi criado o Programa de Crédito Educativo 

(CREDUC), em 23 de agosto de 1975 e implementado no primeiro semestre de 1976. O Programa foi 

operacionalizado com recursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos comerciais. A Lei 

8.436/92 reformulou o Programa, que passou a ser administrado e supervisionado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Após novas reformulações, sucedendo ao CREDUC, foi criado pela Medida Provisória nº. 

1.827/99, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), ainda em funcionamento e 

regulamentado pela Lei nº.10.260/ 2001. 
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Para Catani, Hey e Gilioli (2006), os programas abrem o acesso à educação superior, 

mas não oferecem mais do que um “arremedo de cidadania de segunda classe aos 

contemplados” (CATANI, HEY e GILIOLI, 2006, p.137), porque o que se espera, segundo os 

autores, é que as instituições de ensino superior “cuidem” da permanência do estudante, o que 

não acontece. Assim, acredita-se que, embora seja dada condição de bolsa ou de 

financiamento das mensalidades da graduação, a dificuldade para se lidar com os demais 

custos do processo de formação acadêmica, por conta de limitações financeiras, constitui-se 

um motivo para o baixo rendimento dos alunos, inviabilizando uma formação adequada e 

satisfatória. No lugar de privilegiar as instituições de ensino superior privadas, o governo 

deveria, segundo Catani, Hey e Gilioli, investir no setor público, representando, de fato, a 

democratização do ensino superior. No lugar de “conceder benefícios”, deveria “promover 

direitos” (CATANI, HEY e GILIOLI, 2006, p.137).  

Dito isso, retornando às avaliações em larga escala aqui apontadas, PISA, SAEB e 

ENEM, todas elas utilizam critérios para avaliar os estudantes, formulando rankings e 

indicadores de qualidade do sistema educativo. No Brasil, ano após ano, elas vêm atestando o 

baixo desempenho dos alunos, caso exemplar, pode ser observado no PISA
17

 (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes). O relatório 2012
18

 mostra que, apesar de o Brasil 

ter promovido uma grande inclusão de jovens de 15 a 20 anos no sistema educacional - quase 

triplicando entre 1991 e 2010, - a educação ainda está em um patamar muito distante daquele 

ambicionado pela sociedade. O rendimento em leitura, por exemplo, piorou em relação ao de 

2009, o país somou 410 pontos ficando com a 55ª posição do ranking de leitura, abaixo de 

países como Uruguai, Romênia e Tailândia. Segundo o Relatório Nacional PISA 2012, na 

avaliação são diferenciados quatro tipos de situação de leitura, considerando o propósito com 

que o texto foi elaborado: pessoal, público, educacional e ocupacional, sendo os textos 

literários caracterizados como pessoal. A avaliação preocupa-se em contemplar todas as áreas 

do letramento em leitura, incluindo a literária. Nos programas nacionais de avaliação escolar, 

os resultados não são diferentes, tanto o ENEM quanto o SAEB têm diagnosticado o baixo 

                                                 
17

 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é realizado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômicos (OCDE), entidade que congrega 34 países e tem parceria com outros 30 países e 
economias, entre eles o Brasil. O PISA avalia estudantes de 15 anos de idade, nas áreas de leitura, matemática e 

ciências. A avaliação é trienal. 
18

Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados

_brasileiros.pdf. Acesso em 26.07.2006. 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf
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desempenho dos alunos nas provas. Em Língua Portuguesa, especificamente, diz-se que o 

resultado se deve à ausência do domínio da leitura compreensiva.   

Todos esses resultados tendem a promover um discurso de crise no sistema 

educacional brasileiro, sendo responsáveis por gerar reações como culpabilizar escolas e 

professores e implementar reformas educacionais. Entretanto, essa ideia de crise precisa ser 

questionada. Afinal, a qualidade da educação escolar pode ser mesmo definida a partir dos 

níveis de desempenho alcançados pelos estudantes nos processos avaliativos em larga escala 

promovidos pelo governo? Pensar a ideia de avaliação em larga escala no país nos leva, 

inicialmente, ao encontro da Lei nº 9.394/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). Em seu artigo 9º (inciso VI), a LDBEN estabelece como uma 

das incumbências da União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 

no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino” 

(BRASIL, 1996), o objetivo dessa avaliação, segundo o inciso, é definir prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino. Mais adiante, no artigo 87 (§ 3º, inciso IV) dispõe que o 

Distrito Federal, os Estados e Municípios e, supletivamente, a União devem “integrar todos os 

estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do 

rendimento escolar” (BRASIL, 1996). Observa-se nessa lei a tentativa de permanente 

acompanhamento da situação escolar do país, por meio de um Sistema Nacional de 

Avaliação. Assim, a lei sugere que os processos avaliativos são instrumentos de apoio para 

melhorar a qualidade do ensino.  

A tentativa de associar a qualidade da educação escolar a essas provas externas é algo 

questionado por diferentes pesquisadores e profissionais da área educacional, que analisam a 

questão por diferentes âmbitos. O primeiro ponto de tensão gira em torno do fato de as provas 

padronizadas, elaboradas num nível central, desconsiderarem as diferenças entre os sujeitos 

que aprendem, não havendo espaço para singularidades. Isso se torna problemático se 

entendemos que cada pessoa possui suas próprias experiências, histórias, conhecimentos, 

possibilidades e limitações; sendo a sala de aula um espaço da diferença, da heterogeneidade. 

Segundo Jussara Margareth de Paula Loch (2000): 

 

 

A qualidade da avaliação passa a estar em sua capacidade de diálogo ao 

indagar, investigar, refletir sobre os percursos, processos, procedimentos na 

produção de conhecimento, contribuindo na criação de meios que auxiliem 

na superação de limites encontrados nessa produção, e não como algo a ser 

medido na busca do que todos devem alcançar. Trata-se da busca da 

superação da homogeneidade, do aluno ideal (LOCH, 2000, p. 30).  
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Nessa perspectiva, poderíamos dizer que as provas em larga escala atuam na 

contramão da singularidade, agindo sobre os estudantes como processos de uma linha de 

montagem subjetiva, como uma imensa máquina de subjetivação, de produção de indivíduos 

em série. É possível fazer uma alusão ao filme The Wall, de Alan Parker, em que crianças são 

transformadas por uma imensa máquina em bonecos sem rosto, que são triturados pelo 

moedor de carnes. A tendência dessas provas é igualar pensamentos, capturar afetos, através 

de categorias redutoras e unificadoras.  

Cipriano Carlos Luckesi (2011) aponta para outros problemas encontrados numa 

avaliação que segue o modelo de exames, tal como as provas em larga escala, caracterizadas, 

segundo ele, pela classificação e seletividade do educando. O autor mostra, inicialmente, a 

problemática pedagógica envolvida nesse tipo de estratégia avaliativa, visto que a função 

verdadeira da avaliação da aprendizagem é de auxiliar a construção da aprendizagem 

satisfatória, o que fica obscurecido quando superestimamos os exames e secundarizamos o 

significado do ensino e aprendizagem como atividades em si mesmas. Psicologicamente, o 

autor chama a atenção para o fato de que a sociedade, por intermédio do sistema de ensino e 

dos professores, desenvolve nos educandos certa submissão aos ditames. “De todos os tipos 

de controle, o autocontrole é a forma como os padrões externos cerceiam os sujeitos, sem que 

a coerção externa continue a ser exercitada” (LUCKESI, 2011, p. 43). E acrescenta: 

“infelizmente, os padrões internalizados em função dos processos de avaliação escolar têm 

sido quase todos negativos” (ibidem). Já a consequência sociológica, segundo Luckesi, está 

na avaliação ser utilizada a favor do processo de seletividade social, estando muito mais 

articulada com a reprovação do que com a aprovação. Assim, o autor julga que o investimento 

necessário do sistema de ensino é para que o educando aprenda, devendo estar a avaliação a 

serviço dessa tarefa.  

No contexto das avaliações em larga escala, as ideias de Luckesi nos levam a ver com 

desconfiança práticas em que professores e alunos tornam-se reféns dessas provas. No texto 

“A retórica por uma educação de qualidade e a avaliação de larga escala” (2011), os 

pesquisadores Cláudia de Oliveira Fernandes e Henrique Dias Gomes de Nazareth 

problematizam o fato de que para alcançar a qualidade requerida nesse formato de prova em 

larga escala seja necessária uma homogeneização no desempenho dos estudantes a ponto 

deles possuírem os mesmos conhecimentos sobre os temas abordados na prova. Os 

pesquisadores também chamam a atenção para o currículo que acaba sendo padronizado para 

atender às demandas das provas e citam como ponto negativo as estratégias de diferentes 
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escolas, que para diminuir as defasagens identificadas nos exames, tendem a estabelecer 

formas de treinamento aplicando, concentradamente, os objetos de avaliação – leitura e 

resolução de problemas – no formato da prova – com itens de múltipla escolha, para alunos 

melhor se adequarem ao sistema, configurando um reducionismo curricular e didático 

(OLIVEIRA e NAZARETH, 2011, p. 69-70).  

Tratando mais especificamente do ENEM, surgem questionamentos relacionados ao 

fato de uma prova de múltipla escolha limitar a averiguação de saberes referentes às 

experiências de leitura do candidato, de modo que, menos que atestar o letramento literário ou 

tecer uma reflexão sobre a leitura ou a literatura, a prova torna-se um convite a rever 

currículos escolares. No Caderno “Prosa & Verso”, do Jornal O Globo, de 13 de agosto de 

2011, o crítico e professor de Literatura Brasileira, Luís Augusto Fischer, já apontava para 

alguns graves problemas detectados nas provas do ENEM. A primeira questão levantada por 

ele é que ao se impor como exame quase universal para o acesso às universidades públicas, 

ele na prática vem bloqueando qualquer tipo de experiências de escrita inventiva. Ao 

questionar sobre o que o ENEM cobra em literatura, Fischer mostra que o exame tende a 

tratar o texto literário como um texto qualquer, um “poema de Drummond ou um conto de 

Machado de Assis no mesmo nível de uma reportagem de jornal, uma tira em quadrinhos ou 

um anúncio publicitário”. Segundo ele, a prova deseja verificar a proficiência na leitura, sem 

atenção detida ao ambiente cultural letrado. Assim, embora considere relevante a proficiência 

na leitura, acrescenta: “o ENEM examina a literatura-leitura, e nós queremos também a 

literatura-cultura” (FISCHER, 2011, p.6). Para Fischer, o fato de a avaliação ter passado a ser 

o paradigma maior do Ensino Médio acaba interferindo no desenvolvimento de programas de 

literatura nas escolas “desencarnados, sem densidade cultural, tendo no centro princípios 

abstratos que parecem poder ser atendidos praticamente sem leitura direta dos textos 

literários” (ibidem). Com número reduzido de questões envolvendo romances e contos nas 

provas por ele analisadas e referidas, pergunta: “vai ser mesmo necessário o candidato ler um 

romance sequer para fazer o ENEM?”.  

Outra questão ainda mais séria colocada em relação às avaliações em larga escala é o 

fato de estarem presas a interesses econômicos. Segundo o pesquisador Cabrito (2009), a 

ideia de avaliação no sentido de melhorar a qualidade começou a ser desenvolvida nos 

meandros da economia e da finança, diante da necessidade de medir em termos econômicos a 

rentabilidade do investimento aplicado. Sua introdução na escola e demais serviços públicos, 

segundo ele, está associada a um processo global desenvolvido nas últimas décadas, cujo 

objetivo fundamental nem sempre se vincula à “satisfação universal das necessidades de 
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natureza coletiva, mas, prioritariamente, a realização de um lucro para o que selecciona um 

público num verdadeiro processo de cream-skimming” (CABRITO, 2009, p.181).  

Antes de pensar a respeito de tal questionamento, faz-se necessário retornar à lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o novo Plano Nacional de Educação (PNE) - 

utilizado como um documento para orientar as políticas públicas na área de educação pelo 

prazo de dez anos - e atesta que o Brasil deve se orientar no PISA para estabelecer os 

conteúdos do currículo da Educação Básica. A meta 7, que está destinada ao fomento e a 

qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, tem como uma de suas 

estratégias:  

melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 

aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - 

PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente 

reconhecido [...]. (BRASIL, 2014) 

 

A meta número 3, do PNE, tem como proposta universalizar, até 2016, o atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos. Uma das estratégias 

utilizadas para cumprir esse objetivo é a universalização do ENEM fundamentado na matriz 

de referência do conteúdo curricular do Ensino Médio e sua articulação com o SAEB, 

conforme aponta lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014: 

universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado 

em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em 

técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de 

resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica - SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação 

sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de 

avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, 

como critério de acesso à educação superior (BRASIL, 2014). 

 

Esta proposta está vinculada a um processo de indução de reestruturação do currículo 

do Ensino Médio e da Educação Básica, com base em indicadores externos que buscam 

processos de padronização e hierarquização dos sistemas educativos. Segundo Rodrigo 

Pereira, em A política de competências e habilidades na educação básica pública: relações 

entre Brasil e OCDE
19

 (2016): 

                                                 
19

 Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
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O que se deseja ao comparar sistemas educacionais de países distintos, com 

histórias, culturas e desenvolvimentos diversos, é estabelecer uma agenda de 

reformas estruturais que possa enquadrar a educação básica pública às 

exigências de um mundo em constante transformação, pautando-a pelos 

interesses econômicos do capital. Neste sentido, o Panorama serve de esteio 

aos avaliadores, aqueles que realizam a “revisão” e pressão por pares – 

prática da OCDE – para fazer com que os países que não se adaptam às suas 

orientações o façam com base nos indicadores produzidos (PEREIRA, 2016, 

p.93 e 94). 

 Pereira afirma ainda que se a preocupação anteriormente era com os indicadores de 

entrada (inputs) – “como gastos públicos e privados, despesas de pessoal, matrículas e 

funcionários, e na eficácia dos recursos para promover a massificação da educação” -, nessa 

fase, a ênfase é muito maior no registro de medidas de resultados (outputs).  A lógica que se 

estabelece é a de criação de um modelo que interessa ao setor hegemônico. Um exemplo disso 

pode ser observado na afirmação de Pereira (2016) sobre o letramento:  

Por meio do Pisa, a OCDE atua e difunde a ideia de letramento dominante – 

baseada na lógica das competências e habilidades – e, com os resultados do 

programa, faz acreditar que os sistemas educacionais estão aquém da 

necessidade de letramento preconizada por ela. Na verdade, a Organização 

busca adaptar os sistemas de ensino para que correspondam às expectativas 

do universo mercadológico, e atribui aos estudantes e professores a 

responsabilidade pelo fracasso escolar. Na realidade, o letramento tal como 

compreendido pela OCDE, sustentado em uma suposta neutralidade, 

persegue uma linearidade e imprime um viés utilitarista e instrumental à 

escola e à educação, reforçando sua perspectiva ideológica no campo 

educacional (PEREIRA, 2016, 167). 

 

Todas essas questões aqui problematizadas podem dialogar com o conceito formulado 

por Hardt e Negri, na obra, Império (2001). Segundo os autores, o declínio da soberania dos 

Estados-nação devido à incapacidade de regular as mudanças econômicas e culturais, tomou 

outra forma, composta de organismos nacionais e supranacionais unidos por uma lógica e 

regra única. A essa nova forma global de economia os teóricos denominam Império. “O 

conceito de Império caracteriza-se fundamentalmente pela ausência de fronteiras: o poder 

exercido pelo Império não tem limites” (HARDT e NEGRI, 2001, p. 14). Assim, o Império 

não estabelece um centro territorial de poder, não há fronteira fixas, mas um aparelho de 

descentralização e desterritorialização que abarca o mundo inteiro dentro e suas fronteiras, 

sempre em expansão. “O império não só administra um território com sua população mas 

também cria o próprio mundo que ele habita. Não apenas regula as interações humanas como 

procura reger diretamente a natureza humana” (HARDT e NEGRI, 2001, p.15). Utilizando 

essa mesma lógica do Império, Guattari (1996) propõe a existência de um “Capitalismo 
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Mundial Integrado” (CMI) para designar o capitalismo contemporâneo, como substituição do 

termo Globalização. Guattari e Rolnik também comentam que o CMI age como uma imensa 

máquina de produção de subjetividade nivelada em escala mundial. 

  

A produção da subjetividade pelo CMI é serializada, normalizada, 

centralizada em torno de uma imagem, de um consenso subjetivo referido e 

sobrecodificado por uma lei transcendental. Esse esquadrinhamento da 

subjetividade é o que permite que ela se propague, a nível da produção e do 

consumo das relações sociais, em todos os meios (intelectual, agrário, fabril, 

etc.) e em todos os pontos do planeta (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p.39) . 

 

 

O CMI, segundo Guattari e Rolnik, exerce um controle cada vez maior sobre a 

organização social. A produção da subjetividade que impõe assegura um controle cada vez 

maior sobre as diferentes esferas sociais. As avaliações em larga escala são reflexos do poder 

do Império ou CMI no plano educacional. Se tirarmos como pressuposto que o PISA é regido 

por um organismo econômico internacional que abarca os países mais ricos, a OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), de certa forma, podemos 

pensar no domínio e poder imperial, do Capitalismo Mundial Integrado, exercido pelo viés 

educacional, para atingir interesses econômicos. Hardt e Negri (2001) afirmam que a estrutura 

institucional do Império é como “um programa de software, que carrega um vírus, de modo 

que está continuamente regulando e corrompendo as formas institucionais à sua volta” 

(HARDT e NEGRI, 2001, p. 217). A sociedade de controle é a ordem do dia para Guttari e 

Rolnik, que declaram:  

 

Tudo o que é do domínio da ruptura, da surpresa e da angústia, mas também  

do desejo, da vontade de amar e de criar deve se encaixar de algum jeito nos 

registros de referências dominantes. Há sempre um arranjo que tenta prever 

tudo o que possa ser da natureza de uma dissidência do pensamento e do 

desejo. Há uma tentativa de eliminação daquilo que eu chamo de processos 

de singularização. Tudo o que surpreende, ainda que levemente, deve ser 

classificável em alguma zona de enquadramento, de referenciação. Não 

somente os professores, mas também os meios de comunicação de massa (os 

jornalistas, em particular), são muito dotados para esse tipo de prática 

(GUATTARI e ROLNIK, 1996, p.43). 

 

Michel Foucault, em Vigiar e punir: nascimento da prisão (2014), aponta para o fato 

de que a escola, operando com seu conjunto de regulamentos, contribuía em consonância com 

outras instituições para “controlar e corrigir as operações do corpo” (FOUCAULT, 2014, p. 

134). Tratava-se, pois, de buscar a submissão e a utilização do corpo, fabricar 

comportamentos, adestrá-lo e docilizar os seres humanos em larga escala para serem 
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manipulados e atenderem aos interesses das classes detentoras do poder. “É dócil um corpo 

que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 2014, p. 134). As sociedades disciplinares teorizadas por Foucault, como já 

mencionado anteriormente, vão sendo gradativamente substituídas pelas sociedades de 

controle, pensadas por Deleuze (1992), e com elas, novos modos de controle vão sendo 

utilizados, inclusive, o controle que exercemos sobre nós mesmos. Apesar de Foucault ter 

sido um dos primeiros a dizer que as sociedades disciplinares são aquilo que estamos 

deixando para trás, por estarmos entrando na era das sociedades do controle, que já não 

funcionam mais por confinamento, mas por controle contínuo e instantâneo, nas escolas 

atuais, podemos perceber a coexistência dos dois modelos: o disciplinar e o de controle.  

O modelo disciplinar pode ser percebido por diferentes mecanismos ainda utilizados 

nas escolas, caso exemplar, a organização dos lugares em sala de aula por fileiras, que de 

acordo com Foucault, funcionam como espaços funcionais e, ao mesmo tempo, hierárquicos, 

que “marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também 

uma melhor economia do tempo e dos gestos” (FOUCAULT, 2014, p. 145). Outro exemplo 

do modelo disciplinar, ainda presente nas escolas, gira em torno da divisão e do controle do 

tempo por meio dos horários; trata-se da imposição de um ritmo coletivo e obrigatório. “Nas 

escolas elementares, a divisão do tempo se torna cada vez mais esmiuçante; as atividades são 

cercadas o mais possível por ordens a que se tem que responder imediatamente” 

(FOUCAULT, 2014, p. 147). Também se fazem presentes nas práticas de ensino, nos dias de 

hoje, a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora, sendo a primeira definida por 

Foucault como uma “relação de fiscalização definida e regulada” que, de certa forma, 

repercute na segunda, que funciona como repressora de toda uma série de processos que 

prejudicam a universalidade (atrasos, ausências, interrupções das tarefas, desatenção, falta de 

zelo, maneira de ser grosseira, discursos de tagarelice ou insolência, atitudes incorretas com o 

corpo ou sexualidade). Por último, chamo atenção para os exames, que com o controle 

normalizante buscam, segundo Foucault, classificar, qualificar e punir, ligando nessa 

ferramenta da sociedade disciplinar um certo tipo de formação de saber e de exercício de 

poder.   

Por outro lado, também é possível notar indícios da sociedade de controle agindo 

diretamente sobre a escola, segundo Deleuze, fazendo-se presente em diferentes situações: ao 

exercer as formas de controle contínuo, ao exigir a formação permanente sobre a escola e, 

ainda, a avaliação contínua (DELEUZE, 1992, p. 225). Aqui é possível fazer uma alusão às 

avaliações em larga escala às quais os alunos são submetidos. Em outras palavras, o 
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mecanismo de poder utilizado na avaliação em larga escala que influencia diretamente na 

concepção de ensino, na regulação e disciplinarização do que deve ser ensinado e aprendido, 

seguindo os interesses do Império, representa mais um instrumento de controle sobre a 

população, contribuindo para normatização dos corpos e fazendo da vida objeto de regulação. 

Criar provas nacionais seguindo padrão PISA, modificar o currículo da Educação Básica com 

base nessa prova e fazer um julgamento cabal do processo educacional e políticas 

educacionais com base nesses resultados de larga escala são posturas que só tendem a 

reafirmar a nossa posição de dependência frente ao CMI.  

Em suma, associar a qualidade educacional a uma avaliação classificatória e seletiva, 

como é a de larga escala, é algo que precisa ser revisto. O caminho mais adequado é de pensar 

numa visão de qualidade mais democrática. Para isso, Fernandes e Nazareth sugerem que se 

faz necessário “a construção de práticas articuladas de avaliação para a aprendizagem, da 

instituição e das redes de ensino, respeitando os professores, os gestores e a comunidade 

escolar” (FERNANDES E NAZARETH 2011, p.70). Segundo os autores, a educação escolar, 

por ser “uma prática social e ter como uma de suas funções a formação cidadã”, não pode ser 

avaliada em sua missão apenas por exames de proficiência em disciplinas escolares. Quando 

isso ocorre, fica-nos a mensagem nas entrelinhas que os responsáveis pelo sucesso ou 

insucesso da educação, em especial a pública, são os docentes e discentes. “Tal redução vem 

causando retrocessos perigosos para a educação escolar, para os sistemas de ensino e, em 

última instância, para o projeto de uma sociedade mais democrática e inclusiva” 

(FERNANDES E NAZARETH 2011, p.71).  

 

2.2- Documentos oficiais do ensino de literatura e alguns desdobramentos críticos 

 

 Outro ponto de tensão a ser percorrido para se pensar o ensino de literatura e o modo 

como ele vem operando na construção de subjetividades leitoras diz respeito aos documentos 

oficiais organizados pelo Ministério da Educação (MEC), entre eles: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio - PCNEM (2000), os PCN+ Ensino Médio: 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002), 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (2006) e a Base Nacional Comum 
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Curricular
20

. Todos esses documentos contribuem com orientações, posicionamentos críticos 

a respeito do modo de concepção e de tratamento da literatura nas salas de aula. 

 As propostas dos PCNEM (2000) trouxeram arrepio para parte da crítica. A disciplina 

que na LDB nᵒ 5.692/71 vinha dicotomizada em Língua e Literatura (com ênfase na Literatura 

Brasileira), formando uma divisão curricular entre Gramática, Estudos Literários e Redação, 

aparece na LDB nᵒ 9.394/96 integrada à Língua Portuguesa e articulada com os pressupostos 

da grande área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Protestos contra a inclusão da 

Literatura na disciplina de Língua Portuguesa - onde até então merecia o crédito de aulas 

específicas, incluindo professores especialistas para cada tema – e seu suposto 

“desaparecimento” em face de sua diluição na fórmula de “comunicação e expressão” 

sucederam-se por parte da crítica literária.  

Leyla Perrone-Moisés, por exemplo, em seu artigo Literatura para todos (2006, p. 

26), lamenta o fato de os documentos referentes ao Ensino Médio minimizarem a importância 

da linguagem verbal, e mais ainda, nas palavras da autora, “de sua expressão mais refinada - a 

literatura” - em prol de questões relacionadas à cultura
21

 e ao uso das novas tecnologias. 

Segundo a autora, coloca-se sob ameaça a Literatura como disciplina escolar e universitária, 

representando um sintoma universal de desprestígio do ensino da “alta” literatura ou 

“literatura difícil”, com seus textos canônicos dos países e línguas. A autora lança também 

duras críticas ao caráter insistentemente sociológico-político dos PCNEM, que acabam 

definindo a Língua Portuguesa, não como base da constituição e da expressão dos sujeitos que 

a praticam e como patrimônio cultural, mas - citando uma das habilidades e competências 

trazidas pelo documento - como “fonte de legitimização de acordos e condutas sociais” 

(PERRONE-MOISÉS, 2006, p.23). Tal entendimento, segundo Perrone-Moisés, se reflete 

diretamente nas mudanças trazidas pelos PCNEM, visto que a literatura passa a ser tolerada 

somente como uma das diversas formas de texto, seus conteúdos tradicionais são postos para 

segundo plano e ela se integra à área de leitura.  

                                                 
20

 Apesar de a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) corresponder a de um conjunto de orientações que 

deverá nortear os currículos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil, trazendo os conhecimentos 

essenciais, as competências e as aprendizagens pretendidas para crianças e jovens, por meio de uma referência 

comum obrigatória para todas as escolas de Educação Básica, é importante mencionar que devido ao fato da 

BNCC do  Ensino Médio ter sido homologada somente em dezembro de 2018, após diferentes protestos de 

professores contrários ao texto, não houve tempo hábil de analisá-la com rigor e falar sobre ela nesta tese.   
21

 O conceito de cultura apontado pela autora nos documentos relaciona-se à abordagem “intercultural, que 

concebe a diferença como valor antropológico e como forma de desenvolver o espírito crítico frente à realidade” 

(Perrone-Moisés, 2006, p. 26).  
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Na outra ponta da discussão, há aqueles críticos que consideram as propostas 

enunciadas pelos PCNEM (2000), atualizadas do ponto de vista das discussões teóricas 

contemporâneas, como um ganho a favor da experiência com a literatura, principalmente, por 

diferirem dos modelos apresentados em décadas anteriores, visto que o encontro com ela, 

segundo o documento, era unicamente marcado pela imposição de análises estilísticas, 

formalistas e estruturais, além dos estilos de época. Pautava-se, em um contato objetivo entre 

texto e leitor, abordagem que em muitos momentos não correspondia aos interesses dos 

jovens estudantes. Olhar a literatura na sua condição de linguagem contribuiria, segundo o 

PCNEM, para o estabelecimento de uma ponte com as outras expressões culturais, seja o 

cinema, as artes plásticas ou a música, por exemplo. 

 De acordo com as propostas dos PCNEM (2000), a língua, incluindo aqui a literatura, 

deveria ser compreendida enquanto discurso. Nestes termos, “o aluno deve ser considerado 

enquanto produtor de textos, aquele que pode ser entendido pelos textos que produz e que o 

constituem como ser humano” (BRASIL, 2000, p.18). O texto, por sua vez, existe porque é 

produto de uma história social e cultural e marca o diálogo entre quem os produz e os textos 

que os compõem. Assim, o objeto de ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio deveria 

ser pautado no uso da linguagem verbal, que tem como unidade básica o texto e a função 

comunicativa. Nesse caso, o papel do professor deveria centrar-se no objetivo de desenvolver 

e sistematizar a linguagem interiorizada pelo aluno, estimulando a verbalização seja de modo 

oral ou escrito e o domínio de outras formas de linguagens utilizadas em vários níveis sociais 

(BRASIL, 2000, p.18). 

 

O processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear-se 

em propostas interativas da língua/linguagem, consideradas em um processo 

discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada 

aluno em particular e da sociedade em geral (BRASIL, 2000, p.18).  

 

Segundo os PCNEM (2000), essa concepção norteia a natureza social e interativa da 

linguagem em oposição às concepções tradicionais, deslocadas do uso social. Caso exemplar, 

referendado pelo documento, pode ser observado nas ações escolares construídas em torno de 

textos que não “comunicam” ou são interpretados de forma diferente entre educadores e 

educandos. Há ainda de se considerar as classificações em torno da gramática e das estéticas, 

já que “o texto é único como enunciado, mas múltiplo enquanto possibilidade aberta de 

atribuições de significados” (BRASIL, 2000, p.18-19) podendo surgir na prática de avaliação 

desses produtos: reclassificações, adesões e contradições.  
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Os PCN+ de Ensino Médio (2002), criados pelo MEC como orientações 

complementares aos PCNEM (2000), reiteraram o caráter da língua enquanto discurso. 

“Muito mais do que um conjunto de orações ou frases, os textos estão impregnados de visões 

de mundo proporcionadas pela cultura e resultam, necessariamente, das escolhas e 

combinações feitas no complexo universo que é uma língua” (BRASIL, 2002, p. 58). 

Também os PCN+ (2002), ao apresentarem os critérios a se trabalhar a disciplina de Língua 

Portuguesa no Ensino Médio, chamam a atenção para a relativização dos conteúdos 

tradicionais, que segundo o texto, podem se tornar excessivos. O documento considera mais 

importante que o Ensino Médio dê especial atenção à “formação de leitores, inclusive das 

obras clássicas de nossa literatura, do que mantenha a tradição de abordar minuciosamente 

todas as escolas literárias, com seus respectivos autores e estilos” (BRASIL, 2002, p. 71).   

A polarização instituída entre os críticos sinaliza para divergências teóricas vigentes 

dentro da academia acerca da ideia de valor e de sublime do texto literário, sendo os PCNEM, 

inclusive, resultado de parte desse debate. O modo como se compreende a literatura e a 

maneira como essas questões que perpassam os documentos podem interferir na concepção de 

sujeito dentro de uma perspectiva deleuziana interessam a tese aqui desenvolvida, por 

representarem pontos de controle e subjetivação. Desdobrando a discussão dos documentos, 

recorro a dois críticos: Lígia Leite e Haquira Osakabe. 

Lígia Chiappini de Moraes Leite, em “Gramática e Literatura: desencontros e 

esperanças” (2012)
22

, inicia sua análise questionando se a separação entre língua e literatura 

não seria algo inevitável devido à exigência da escola, que tende a compartimentar 

artificialmente o saber, ou se haveria outra maneira de ensinar de modo que língua e literatura 

pudessem se relacionar organicamente. A autora aponta para o fato de que o material com que 

trabalha a literatura é a palavra e, em decorrência disso, estudar literatura é estudar a língua. 

Assim, considera que o literário da linguagem é uma das possibilidades de uso. Segundo 

Leite, “há uma espécie de intuição por parte de alguns professores mais inquietos de que a 

superação dessa dicotomia concorre para desenvolver a riqueza de possibilidades do dizer” 

(LEITE, 2012, p. 19). Para superar a dicotomia língua/literatura, a autora mostra que docentes 

buscam integrar o trabalho em sala por meio de práticas (leitura ou produção de textos) de 

                                                 
22

 Faz-se importante mencionar que, na apresentação da obra, João Wanderley Geraldi destaca que a coletânea 

de textos que compõe “Gramática e Literatura: desencontros e esperanças” foi organizada para um projeto de 

formação de professores de língua portuguesa em 1984, num período em que se buscavam “rumos distintos 

daqueles que nortearam o fazer pedagógico no período da ditadura militar que então encontrava seu fim” 

(GERALDI, 2012, p.3).  
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modo que o aluno assuma crítica e criativamente sua “função de sujeito de discurso, seja 

enquanto ouvinte ou leitor-intérprete” (LEITE, 2012, p. 19).   

A autora apresenta, então, três acepções predominantes com que a Literatura vem 

sendo utilizada na escola: a) como instituição nacional, como patrimônio cultural; b) como 

disciplina escolar que se confunde com a história literária; c) como textos consagrados pela 

crítica como sendo literários (LEITE, 2012, p. 21). Esses três modos de pensar o literário 

representam, segundo Leite, uma visão elitista e ideológica dos textos, que reproduzem 

didaticamente os valores dominantes. Assim, menciona como experiência frutífera de 

utilização da Literatura, como trabalho com a linguagem, a pedagogia Freinet
23

. Trata-se de 

utilizar a literatura numa acepção diferente dessas mencionadas, destacando uma concepção 

mais ampla. Transcendendo o modo dominante como vem sendo utilizada em parte das 

escolas, tal perspectiva considera a literatura como qualquer texto com intenção literária, em 

que esteja visível o trabalho com a linguagem e com a imaginação. Para Leite, esse enfoque 

dado à linguagem restaura o original, criativo e ambíguo da linguagem, contra uma tendência 

de fixar sentidos. E ainda: “esse poder de expressão da linguagem a arte explora 

sistematicamente, abrindo novas dimensões à experiência” (LEITE, 2012, p. 24). 

 Em busca dessa acepção mais ampla de literatura, Leite recorre à concepção de 

linguagem proposta por Merleau-Ponty, defendendo que não existe um texto prévio que a 

linguagem traduza, mas sentidos que vão sendo produzidos no corpo da linguagem. Como a 

linguagem não é só pensamento, não é somente “mero estoque de palavras (ou regras)”, 

necessita de trabalho para ser usada, sempre uma intenção, não podendo ser pensada de forma 

automática (LEITE, 2012, p.21). A autora completa mostrando que quando a escola concebe 

o ensino de língua e literatura como sistema de normas, utiliza uma perspectiva de moldar o 

pensamento, policiá-lo, dominá-lo, fugindo à possibilidade de “subversão criativa”. E a 

respeito da separação ensino de língua e ensino de literatura questiona até que ponto: 

 

[...] é o fruto de uma concepção estreita tanto da língua quanto da literatura 

que permite domesticá-las em conteúdos inofensivos à adequação do jovem 

à sociedade burguesa pela escola burguesa. Até que ponto integrar 

dinamicamente língua e literatura na escola põe em questão essa concepção, 

desvendando as possibilidades formadoras de um trabalho com a linguagem 

                                                 
23

 Freinet foi criador, na França, do movimento da escola moderna. “Para ele, a relação direta do homem com o 

mundo físico e social é feita através do trabalho (atividade coletiva), e liberdade é aquilo que decidimos em 

conjunto” (Costa, 2009, p. 184). O filósofo dirige duras críticas à escola tradicional, que considera contrária ao 

interesse, à descoberta e ao prazer dos alunos. Segundo a pesquisadora Marta Costa, ele também analisou 
criticamente as regras rígidas da organização do trabalho nas escolas e os conteúdos apresentados de forma 

arbitrária, compartimentados em relação às necessidades sociais e o progresso das ciências (Costa, 2009, p. 184). 
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que abre novas possibilidades para a escola e para a sociedade? (LEITE, 

2012, p.24) 

 

A propósito do pensamento de Lígia Chiappini de Moraes Leite, Haquira Osakabe na 

mesma obra, O texto na sala de aula (2012), retoma considerações feitas pela autora e faz 

questionamentos importantes a respeito do lugar da constituição do sujeito do discurso no 

ensino da língua materna e no próprio lugar do literário na constituição desse sujeito. O autor, 

inicialmente, convoca o conceito de sujeito do discurso defendido por Leite, que consiste num 

sujeito que produz um discurso original e único na sua relação com o contexto e com o 

interlocutor, conferindo-lhe, em razão disso, uma identidade específica. Opondo-se a essa 

concepção, defende a ideia de que o sujeito do discurso é um ser que vive em crise 

permanente contra sua “estereotipização”. Assim, ao contrário de ratificar a posição de pensar 

a constituição do aluno em sujeito do próprio discurso, defende “a constituição de uma 

disponibilidade no aluno para precariedade inevitável de sua condição de sujeito” 

(OSAKABE, 2012, p. 27). Uma disponibilidade, inclusive, para o confronto com os processos 

de estereotipização. De certo modo, o que o autor rejeita é a tendência cristalizadora da 

linguagem, criada pela força dos mecanismos de ajuste social, que assimilada pelo indivíduo, 

estratifica-o, fazendo-o incorporar códigos e consentir com a identidade que lhe conferem. 

Mas chocando-se com o modelo da estereotipia, o indivíduo se depara com o “fortuito”, 

colocando em questão sua própria identidade social. 

 

O indivíduo vive sempre essa crise entre uma identidade conferida e estável 

e as alterações que a experiência acidental e imprevisível lhe proporciona. A 

educação social, sistemática ou não, tende por isso mesmo (na progressão 

geométrica da força de seus próprios mecanismos de controle) a apaziguar 

essa tensão, substituindo sua expressão informulada e individual por um 

discurso explicativo já formulado (OSAKABE, 2012, p. 27). 

 

Em outras palavras, o sujeito do discurso deve ser considerado como um ser disposto a 

rupturas e definido por sua incompletude. Michel Foucault, com sua obra A arqueologia do 

saber (2016), já desenvolvia um largo estudo sobre o discurso, alertando para o fato de que 

precisamos nos inquietar diante de certos agrupamentos ou recortes que nos são familiares, 

desconfiar sempre de categorias reflexivas, princípios de classificação, regras normativas, 

tipos institucionalizados, pelo fato de que o discurso merece ser analisados ao lado de outros 

com que mantêm relações, que muitas vezes não lhes são intrínsecos e reconhecíveis, assim o 

discurso precisa ser entendido como um “feixe de relações”, que se constrói a partir de um 

campo complexo de discursos. E quais as implicações disso na forma de pensar o ensino? 
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Segundo Osakabe, o ensino de Língua deixaria de ser lugar de “reconhecimento” e 

“reprodução”, passando a ser de “conhecimento” e “produção”, sempre na busca da não 

fixação, mas de uma identidade cambiante. Já o ensino de literatura trabalharia a obra literária 

enquanto “experiência transformadora e não como mecanismos codificados de escuta e 

apreciação” (OSAKABE, 2012, p. 28).  

Compartilhando da mesma ideia de Leite em relação ao incômodo com a 

compartimentação entre ensino de língua e ensino de literatura, que secciona o saber, Osakabe 

problematiza somente o caminho pensado pela autora para dissolver a dicotomia língua/ 

literatura no ensino. Leite propõe redimensionar a própria noção de literatura, tratando-a 

como “qualquer texto, mesmo que não consagrado, com intenção literária, visível num 

trabalho da linguagem e da imaginação, ou simplesmente esse trabalho enquanto tal” (LEITE, 

2012, p.21). Aqui, os fazeres linguísticos e literários poderiam ser conjugados, numa certa 

aproximação com a prática desenvolvida pelas escolas Freinet. Apesar da potência que possa 

surgir com a utilização dessa proposta, equívocos em relação à interpretação dela também 

podem aparecer. Osakabe cita que a proposta de Leite pode ser apropriada por uma posição 

crítica discutível, que pensa por meio da dissolução da aura do poeta enquanto ser 

privilegiado, “um movimento pretensamente subversivo de desmistificação da literatura” 

(OSAKABE, 2012, p. 30), o que causaria danos à produção da subjetividade.  

 

Admito que tenha havido um lado positivo nesse processo de 

desmistificação da história literária até hoje construída, bem como e 

sobretudo dos critérios sobre os quais foi montada. Isso engendra um 

saudável movimento de refacção do conhecimento da literatura. No entanto, 

tomada num contexto em que não se chega a questionar nem mesmo o papel 

da própria escola, essa reformulação pode gerar, como tem gerado, mais 

poetas do que o país pode suspeitar: o democrático direito à fruição da arte 

revertendo no democrático direito à sua produção (OSAKABE, 2012, p.30). 

  

Segundo Osakabe, pensar na literatura como direito de todos (esse tema será retomado 

posteriormente) e com ausência de critérios, tem levado tanto a uma eliminação de diferenças 

como a um nivelamento por baixo entre as muitas experiências que a literatura pode incitar. A 

experiência da linguagem que a literatura promove deve ser sempre a do “inaudito e do 

inaugural” (OSAKABE, 2012, p.31). É justamente esse encontro com o inaudito que provoca, 

segundo o autor, no sujeito, a condição de desestabilização, de crise. “Há textos que suscitam 

totalmente isso, há textos que suscitam parcialmente isso e há textos que pretendem suscitar e 

não suscitam. Essa diferença o aluno na sua condição de sujeito terá de aprender” 

(OSAKABE, 2012, p.31). Assim, Osakabe adverte que a prática da literatura em sala de aula 
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deve estar atenta para a crise que é a condição do sujeito, oferecendo desafios para novas 

experiências e não teorias e leituras fáceis para atender às aspirações do aluno, impedindo-o 

de ir ao encontro de novos desafios.  

Torna-se importante mencionar que a visão de sujeito defendida por Osakabe, um 

sujeito definido por sua incompletude, em permanente ruptura,  fragmentado e em constante 

crise, aproxima-se da visão psicanalítica moderna e afasta-se do sujeito teorizado por 

Deleuze. A percepção deleuziana de sujeito é de um ser produzido por fluxos, agenciamentos 

e em constante devir, tendo sua subjetividade compreendida como produção e não como falta.   

Dito isso, outro ponto tocado por Osakabe necessário de ser aprofundado diz respeito 

a “literatura para todos”, um tema que é central nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio/ OCEM (2006)
24

. O texto das OCEM afina-se com o pensamento de Antonio Candido. 

Em uma conferência em 1988, intitulada “O direito à literatura” (2004), Candido afirma ser a 

literatura, em seu sentido mais amplo, um bem “incompressível”, um direito básico do ser 

humano. Para o autor, não existe homem capaz de viver sem entrar em contato com algum 

tipo de fabulação produzida de forma consciente ou inconsciente, de passar as vinte e quatro 

horas do dia sem alguns momentos de entrega ao “universo fabulado”, sem mergulhar no 

universo da ficção e da poesia, mesmo que em diferentes níveis e modalidades (CANDIDO, 

2004, p.174-175). A função humanizadora pode ser pensada, segundo o autor, pelo fato de a 

literatura confirmar ao homem traços fundamentais à humanidade. O encontro com ela 

possibilita vivenciar diferentes realidades e situações, como o exercício de reflexão, novos 

saberes, uma disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, o senso de beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor, a penetração nos 

problemas da vida (CANDIDO, 2004, p. 180). De certa forma, quando as OCEM referenciam 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 trazendo como objetivo que 

melhor se aplica ao ensino de literatura no Ensino Médio o “aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 2006, p. 53), associam-se ao pensamento de 

Candido. 

 Para alcançar esse objetivo, as OCEM aprofundam, inicialmente, a compreensão 

sobre questões que mereciam esclarecimentos nos documentos anteriores, apontam para o fato 

de que o discurso literário deve ser concebido diferente dos outros discursos, visto que sua 

                                                 
24

 As OCEM surgiram retomando algumas discussões apresentadas nos documentos anteriores - Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2000) e PCN+ (2002) - que mereciam maior profundidade, na parte dos conhecimentos 

de Literatura, por exemplo, ratificou-se a importância de sua presença no Ensino Médio. 
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construção vai além das elaborações linguísticas usuais, sendo o menos pragmático de todos 

os modos discursivos. Assim, chamam a atenção para uma das marcas do discurso literário: 

sua “transgressão”, que garante aos leitores “o exercício da liberdade”, o que pode levar “a 

limites extremos as possibilidades da língua” (BRASIL, 2006, p. 49). A leitura da obra cada 

vez mais rarefeita em salas de aula é mostrada como uma preocupação no documento. 

Segundo ele, o encontro com a obra tem que ocorrer e a ênfase deve ser em busca do 

letramento literário. Esse tipo de letramento deve ser entendido não apenas pela capacidade de 

ler poesia ou outro gênero literário, mas acima de tudo, de experimentar a sensação de 

estranhamento que a elaboração peculiar do texto literário, pelo uso incomum de linguagem, 

consegue produzir no leitor e apropriar-se efetivamente por meio da experiência estética do 

que se lê, fruindo-o. 

 
Para cumprir com esses objetivos, entretanto, não se deve sobrecarregar o 

aluno com informações sobre épocas, estilos, características de escolas 

literárias, etc., como até hoje tem ocorrido, apesar de os PCN, 

principalmente o PCN+, alertarem para o caráter secundário de tais 

conteúdos: ‘Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou 

das características de determinado movimento literário, o aluno deve ter 

meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que [...]’ 

(PCN+, 2002, p. 55). Trata-se, prioritariamente, de formar o leitor literário, 

melhor ainda, de ‘letrar’ literariamente o aluno, fazendo-o apropriar-se 

daquilo a que tem direito (BRASIL, 2006, p.54). 

 
 

O documento também faz um alerta a respeito do encontro que se dá entre obra e leitor 

e sobre a experiência literária produzida a partir desse encontro: o prazer estético não pode ser 

confundido com divertimento ou atividade lúdica simplesmente. “Não podemos confundir 

prazer estético com palatabilidade” (BRASIL, 2006, p.59). Segundo as OCEM, se a literatura 

é arte em palavras, nem tudo que é escrito pode ser considerado literatura, a linha que divide o 

literário do não literário é bastante tênue. Ao recuperar algumas teorias, o documento revela 

que houve tentativas de estabelecer marcas da literariedade de um texto, primeiro, pelos 

formalistas e, depois, pelos estruturalistas, mas devido à diversidade de discursos envolvidos 

no texto literário, não obtiveram sucesso completo. Em seguida, o foco do texto passou a 

pertencer ao leitor e à intertextualidade. De certa forma, neste momento, começa a pôr em 

questão a autonomia e a especificidade da literatura, o ensino de literatura tende também a 

assumir posições diversas. Neste ponto, retomando a discussão travada por críticos, as OCEM 

questionam sobre as posições diversas assumidas no ensino de literatura:  
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[...] de um lado, o professor que só trabalha com autores indiscutivelmente 

canônicos, como Machado de Assis, por exemplo, utilizando-se de textos 

críticos também consagrados: caso do professor considerado autoritário, 

conservador, que aprendeu assim e assim devolve ao aluno; de outro lado, o 

professor que lança mão de todo e qualquer texto, de Fernando Pessoa a 

raps, passando pelos textos típicos da cultura de massa: caso do professor 

que se considera libertário (por desconstruir o cânone) e democrático (por 

deselitizar o produto cultural). Será? [...] Se existe o professor “conservador” 

que ignora outras formas de manifestação artística, não haveria, de outro 

lado, na atitude “democrática”, e provavelmente cheia de boas intenções, um 

certo desrespeito às manifestações populares, sendo condescendente, 

paternalista, populista, “sem adotar o mesmo rigor que se adota para a 

cultura de elite”? Ou, acrescentaríamos nós, não haveria demasiada 

tolerância relativamente aos produtos ditos “culturais”, mas que visam 

somente ao mercado? Se vista assim, essa atitude não seria libertária ou 

democrática, mas permissiva. Pior ainda: não estaria embutido nessa escolha 

o preconceito de que o aluno não seria capaz de entender/fruir produtos de 

alta qualidade? (BRASIL, 2006, p. 56) 
    

 Apesar de reconhecer a possibilidade do rap, da literatura de cordel, das letras de 

música e outros tipos de produção, em prosa ou verso, no ensino da literatura, dentro de 

determinado contexto, as OCEM ponderam sobre a aceitação irrestrita de tudo, chamando a 

atenção para a qualidade estética das obras. Consideram insuficiente esteticamente grande 

parte daquilo que não pertence à cultura canônica. Aqui surge o principal ponto de controle, 

num claro apontamento sobre o tipo de literatura que cabe a escola estimular. Assim, deixa-se 

subentendido que não devemos ser condescendentes, paternalistas, populistas com obras de 

grande valor cultural e que podem ter escasso valor estético; devemos, em vez disso, adotar 

em relação a elas o mesmo rigor que se adota para a alta literatura. A crítica do documento 

atravessa ainda os produtos ditos “culturais”, mas que visam o mercado. Na dúvida sobre 

aferição de valor em uma dessas obras, em vez de propor o tratamento estético, por exemplo, 

de canções, as OCEM sugerem a utilização de obras já legitimadas. Assim, marcam posição 

frente aos textos que devem ser apresentados aos alunos em sala de aula, considerando, em 

primeiro plano, “as criações poéticas, dramáticas e ficcionais da cultura letrada” (BRASIL, 

2006, p.60). Segundo o documento, “tal primazia visa a garantir a democratização de uma 

esfera de produção cultural pouco ou menos acessível aos leitores, sobretudo da escola 

pública, fora do ambiente escolar” (BRASIL, 2006, p.60). Para justificar essa posição, as 

OCEM se valem do argumento de Candido (2004):  

 

Em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida em que um 

homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e 

aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele, 

ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a canção 
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popular, o provérbio. Estas modalidades são importantes e nobres, mas é 

grave considerá-las como suficientes para a grande maioria que, devido à 

pobreza e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas (CANDIDO, 

2004, p. 186).  

  

 Aqui é necessário fazer uma breve ressalva. Na obra de Candido (2004), o autor 

orienta para que haja uma democratização da literatura, que ela, sem distinção, chegue a 

todos. Menciona também a necessidade de que todos tenham acesso à “fruição da arte e da 

literatura em todas as modalidades e em todos os níveis” (CANDIDO, 2004, p.191). Em 

contrapartida, como esclarece a pesquisadora Anita Martins Rodrigues de Moraes,  no texto 

“Da natureza à cultura: literatura e folclore no pensamento de Antonio Candido” (2012), o 

autor lida, nessa obra, com duas noções de literatura: “uma mais alargada, que seria comum a 

todos (todas as culturas e grupos sociais), e uma noção restrita, a de literatura erudita, sendo 

esta acessível a poucos” (MORAES, 2012, p.5). Assim, a pesquisadora destaca que para 

argumentar que a literatura é uma necessidade humana, Candido volta-se para a primeira 

noção, mas quando defende que se trata de um direito que não tem sido atendido, refere-se à 

segunda. Moraes questiona que, na visão do autor, surge certa hierarquia entre as produções 

culturais e aponta para a preocupação de Candido em assegurar a literatura em seu sentido 

restrito.  

Se nos debruçarmos em outras obras do autor, essas questões podem ser melhor 

desenvolvidas. Investigando o modo como Candido define a literatura 

“oral/folclórica/rústica/primitiva” em contraposição à literatura “escrita/erudita”, Moraes 

demonstra que o autor tende a estabelecer níveis e etapas culturais. Segundo a pesquisadora, 

na obra “Estímulos da criação literária” (2000), o autor distingue três funções da literatura: a 

função total, a função social e a função ideológica na literatura oral e escrita. A função total 

corresponderia àquela identificada por Candido na literatura das chamadas “sociedades 

civilizadas” e relaciona-se à “capacidade de uma obra significar, ter valor e interesse, mesmo 

fora de seu contexto inicial de produção e recepção” (MORAES, 2012, p.1). Na literatura oral 

o predomínio é da função social que, segundo Candido (2000; p. 41, apud MORAES, 2012, p. 

1-2), refere-se ao “papel que a obra desempenha no estabelecimento das relações sociais, na 

satisfação de necessidades espirituais e materiais, na manutenção ou mudança de certa ordem 

na sociedade”. A última função definida pelo autor e recuperada por Moraes é a ideológica, 

que remete à “intenção do artista e o interesse do público, ou seja, para as ‘vontades’ 

envolvidas no ato de escrita e leitura” (MORAES, 2012, p.2). Em uma síntese das ideias de 

Candido, a autora comenta: 
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Não que a função social (em sua multiplicidade) deixe de existir, mas, no 

que se refere à literatura erudita, o trabalho requintado com a palavra 

garantiria o interesse do texto para além de seu contexto imediato de 

produção. Esta relativa autonomia e intemporalidade, devedora de certo 

trabalho artístico com a linguagem, associa-se à técnica da escrita [...]. No 

pólo da literatura erudita temos escrita, intemporalidade, autonomia da 

palavra, trabalho requintado com a linguagem; no pólo da literatura oral 

temos, obviamente, ausência de escrita, rusticidade/primitividade, 

dependência da palavra com relação ao contexto (ou seja, para significar 

plenamente, o texto dependeria de elementos outros, além do signo verbal) 

(MORAES, 2012, p. 3). 

 

  

 Moraes ainda reconhece na obra do autor “diferentes níveis de estilização da realidade”: 

nível baixo (literatura primitiva) e nível elevado (a literatura erudita). Segundo a 

pesquisadora, a proposição defendida por Candido é que, “na arte primitiva, a realidade 

material (fisiológica, econômica) alcança expressão direta, sendo que, na erudita, faz-se 

desfigurada por uma série de mediações” (MORAES, 2012, p. 3). Assim, os vínculos da 

realidade artística com a realidade exterior, social e material seriam diretos nas “sociedades 

primitivas”, o que não ocorreria em relação às “sociedades civilizadas”. Existe para Candido, 

na literatura erudita, uma distância da obra com relação às condições de vida, principalmente, 

pelo fato de não ser as necessidades básicas para manutenção da vida uma peocupação entre 

esses grupos sociais que dela participam. A dependência do homem quanto ao meio natural 

imediato, encontraria relação direta com a poesia oral, que possui uma dependência em relação 

aos elementos exteriores à palavra.  

 

Da mesma maneira que o homem encontra-se fundido ao meio, sua poesia 

dele não se destaca. Retomando: 1) na poesia oral a dimensão fisiológica 

(corporal, material) encontra expressão imediata, a realidade nutricional é 

relevante, chega “crua” ao poema (2000; p. 55); 2) nela, a palavra precisa de 

outros elementos, performáticos, para significar plenamente; 3) ao contrário 

da literatura erudita, vemos que o alimento é alimento, não símbolo, 

reforçando-se o argumento de que a palavra está colada à coisa, não havendo 

várias camadas de sentido (o autor se vale de um poema oral nuer para 

formular sua proposição). Arrisco pensar, a partir dessas considerações, que, 

para Antonio Candido, na literatura oral não há dentro e fora do poema, ou 

seja, há fusão entre exterior e interior. A palavra, como o homem, está 

fundida ao meio, nele se mistura (MORAES, 2012, p.3-4). 

  

 Recuperando o texto “Literatura e subdesenvolvimento” (1987), em que o autor trata, 

entre outras questões, da indústria cultural, Moraes tece novos questionamentos. Eis um texto 

da obra de Candido destacado pela pesquisadora. 
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(...) na maioria dos nossos países há grandes massas ainda fora do alcance da 

literatura erudita, mergulhando numa etapa folclórica de comunicação oral. 

Quando alfabetizadas e absorvidas pelo processo de urbanização, passam 

para o domínio do rádio, da televisão, da história em quadrinhos, 

constituindo a base de uma cultura de massa. Daí a alfabetização não 

aumentar proporcionalmente o número de leitores da literatura, como a 

concebemos aqui; mas atirar os alfabetizados, junto com os analfabetos, 

diretamente da fase folclórica para uma espécie de folclore urbano que é a 

cultura massificada. No tempo da catequese os missionários coloniais 

escreviam autos e poemas, em língua indígena ou vernácula, para tornar 

acessíveis ao catecúmeno os princípios da religião e da civilização 

metropolitana, por meio de formas literárias consagradas, equivalentes às 

que se destinavam ao homem culto de então. Em nosso tempo, uma 

catequese às avessas converte rapidamente o homem rural à sociedade 

urbana, por meio de recursos comunicativos que vão até a inculcação 

subliminar, impondo-lhe valores duvidosos e bem diferentes dos que o 

homem culto busca na arte e na literatura (CANDIDO,1987; p. 174 apud 

MORAES, 2012, p.4). 

 

 A formulação feita por Candido “catequese às avessas” chama, em especial, a atenção 

da pesquisadora, que questiona o fato de, no entendimento do autor, ter havido duas 

catequeses: uma adequada e outra negativa. A primeira, segundo ele, mostra-se como positiva  

pelo fato de os missionários apresentarem aos índios os princípios da religião e da civilização 

metropolitana, por meio da literatura consagrada, que se destinava ao homem culto daquele 

momento. “Os missionários colocavam os índios em contato com algo que teria valor em si, 

ou seja, aquilo que os homens cultos produziam e fruíam” (MORAES, 2012, p. 5). Já a 

catequese invertida, promovida pelos meios de comunicação de massa, por não trazer as 

formas consagradas, que o homem culta busca na literatura, apresenta “valores duvidosos”. 

Assim, enquanto as “formas literárias consagradas” poderiam enriquecer o indígena, a cultura 

de massa, para Candido, empobrece a sociedade. Segundo Moraes, o “empobrecimento 

relaciona-se, na perspectiva do autor, à dependência da palavra, ou sua pouca autonomia, 

diante de outros elementos semióticos, como a imagem e o som” (MORAES, 2012, p. 5). 

 Diante de tudo isso, para Moraes o empenho democratizante do texto “O direto à 

literatura” convive com “uma premissa evolucionista” que melhor se evidencia com a leitura 

dos outros dois textos comentados: “Estímulos da criação literária” e “Literatura e 

subdesenvolvimento”. A autora destaca que, para Candido, a literatura oral, rústica, primitiva 

ou folclórica (incluindo a cultura de massa em contexto urbano) seria própria de etapa cultural 

considerada menos avançada, se comparada à literatura erudita. Dito isso, ao defender o 

acesso do pobre à literatura erudita, Moraes comenta que o autor considera que este passaria 

não apenas de um “nível” cultural a outro, mas de uma “etapa” cultural a outra, 

compreendida, por Candido, mais avançada.  
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Dito isso, para Candido, a literatura participaria ativamente do processo 

civilizador/humanizador, mas a literatura oral seria uma etapa inicial, já a erudita, atestaria 

uma evolução. “Trata-se, com a “evolução” da literatura oral para a escrita, de passar da 

natureza à cultura, do domínio material/instintivo (pólo natureza/animalidade) ao 

racional/espiritual (pólo humanidade/civilização)” ( MORAES, 2012, p.8). 

Seguindo a linha teórica de Candido, as OCEM veem com desconfiança as obras 

provenientes da cultura de massas e da cultura popular, servindo como ponto de subjetivação 

para aqueles professores que desejam utilizá-las em suas aulas. O documento põe em questão 

que, por haver ampla difusão na mídia e no contexto social circundante a respeito dessas 

obras, elas não constituiriam, de fato, um problema na esfera da recepção e acabariam sendo 

mais facilmente apropriadas e deglutidas. Segundo as OCEM, os impasses reais ligados ao 

Ensino Médio acontecem com os “textos que se encontram mais afastados no tempo e/ou que 

possuem uma construção de linguagem mais elaborada do ponto de vista formal, próprios da 

cultura letrada que se quer e se deve democratizar na escola” (BRASIL, 2006, p.63). Desse 

modo, deixam subentendido que não há problema nos discentes lerem “modalidades que estão 

mais familiarizados”, visto que seria mais um degrau para chegar naquilo que realmente 

importa: a alta literatura, fonte de estranhamento para os alunos e valor estético. Essa visão 

burguesa instaurada no documento, por vir junto de um debate redutor, é fonte de exclusão, 

por manter um tipo de capital simbólico como o único legitimável. Observa-se também um 

discurso demagógico para tentar burlar o caráter elitista do documento. Assim, o documento 

sugere que utilizar as obras da cultura popular e de massa pode representar um preconceito 

com o próprio aluno, como se professores as usassem nas salas de aula pela razão de os 

jovens não serem capazes de entender e fruir produtos de alta qualidade. Os saberes 

constituídos na perspectiva da literatura canônica são os que devem ser apresentados pela 

escola na perspectiva das OCEM. 

O fato é que se faz necessário sempre cautela para o entendimento do princípio 

segundo o qual a literatura é direito de todos, que aponta para o democrático direito à fruição 

da arte, isso porque surgem posturas como as de Candido e das OCEM que têm levado a 

situações de apagamento das diferenças no processo de leitura em sala de aula. Em busca de 

certo nivelamento, interrompem-se as profundas dissonâncias entre as inúmeras experiências 

que a literatura pode oferecer. É o caso, por exemplo, da literatura quando esbarra no 

apagamento das diferenças ao manter como discurso pertinente somente aquele voltado para o 

elitismo de algumas visões do cânone. O problema é intensificado quando surgem 

apontamentos críticos culpabilizando professores pelas escolhas de leitura por eles realizadas 
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fora do campo das formas dominantes, caso exemplar ocorre no texto Leyla Perrone-Moisés 

(2016). 

Ao argumento de a alta literatura representar uma leitura complexa, Perrone-Moisés 

sinaliza para o fato de que a ideia de algo complexo refere-se a “uma questão de nível”. “O 

ensino deve ser oferecido em níveis progressivos, tanto no estudo da linguagem quanto no 

estudo de outras matérias” (Perrone-Moisés, 2016, p.78). Para a autora, oferecer ao aluno 

aquilo que está próximo ao seu repertório é “subestimar sua capacidade de ampliar seus 

conhecimentos (...) ensinar é elevar progressivamente o nível dos alunos, alargar seus 

repertórios e aprimorar sua proficiência linguística” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p.81). 

Nesse sentido, a autora mostra ser uma irresponsabilidade por parte dos docentes a inserção 

no programa de outras leituras em prejuízo aos textos clássicos. Para garantir seu argumento, 

diz que quando isso ocorre, além de os alunos serem privados do conhecimento de sua 

herança cultural, deixa-os despreparados para o ENEM e os vestibulares, que ainda mantêm 

os autores clássicos da língua. De certo modo, a imposição dos clássicos na fala da autora, 

aponta para o controle e normatização dos corpos, trata-se de uma estratégia de controle que 

não cede lugar à diferença.  

Numa posição contrária à Perrone-Moisés, Rita Terezinha Schmidt (2008) alerta para 

o fato de que há, em certos contextos institucionais no campo das Letras uma notável 

valorização de discursos voltados à preservação e à continuidade de saberes constituídos na 

perspectiva da literatura canônica ou da alta literatura. De certa forma, para a pesquisadora, os 

discursos buscam uma homogeneização da literatura nacional, consagrando certa definição de 

literatura depurada das marcas sociais da diferença, de modo a excluir do campo de sentido e 

valor obras que podem provocar tensões e dissonâncias. Essa forma de pensar a literatura 

favorece o silenciamento, em muitos momentos, da luta de classes, das vozes de negros, 

índios, homossexuais, mulheres e projeta “uma representação idealizada da cultura, como se 

esta constituísse uma totalidade sem fraturas” (SCHMIDT, 2008, p.50).  A crítica ainda 

acrescenta: 

 

Esse fechamento compromete o alcance do próprio ensino-aprendizagem em 

sua dimensão emancipatória e limita o docente à repetição de uma 

concepção monolítica da cultura que aborta o alcance de seu papel como 

agente de formação, produção e transformação (SCHMIDT, 2008, p.50). 

 

Concomitantemente à ideia defendida por Schmidt, a pesquisadora Regina 

Dalcastagnè apresenta dados sobre os extensos levantamentos que vem coordenando a partir 

da Universidade de Brasília sobre os autores e romances publicados pelas grandes editoras. A 
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partir da análise de 700 romances - cobrindo os últimos 40 anos - e da produção de 

pesquisadores da literatura - com análise de 3 mil artigos publicados em revistas A1 nos 

últimos 15 anos -, ela observa uma preocupante repetição do mesmo, com autores e 

personagens brancos, homens, classe média, heterossexuais, moradores de Rio de Janeiro e 

São Paulo. Diante de tal constatação, chama a atenção para o conceito de literatura, para o 

modo como concebemos o literário e para a tendência a excluir tudo aquilo que escapa a 

contornos preestabelecidos. A pesquisadora, ainda acrescenta, que “precisamos refletir sobre 

o que estamos escolhendo legitimar como literário, sobre o que estamos excluindo quando 

fazemos isso e por quê?” (DALCASTAGNÈ, 2017, n.p.). Segundo Dalcastagnè: 

 

Não custa lembrar que essas obras, de escritores negros, periféricos, de  

mulheres e mesmo jovens fora do eixo, causam – em diferentes medidas e 

proporções – uma dissonância em um campo literário que se quer 

harmônico, estável e consolidado. A disputa por espaço que esses autores e 

autoras empreendem não é algo que determinados grupos, determinados 

críticos e determinados escritores (muito certos de sua própria superioridade) 

aceitam entender como legítima (DALCASTAGNÈ, 2017, n.p).  
 

O crítico Luís Augusto Fischer, endossa toda essa discussão, no texto “O fim do 

cânone e nós com isso: passado e presente do ensino de literatura no Brasil” (2014), 

chamando a atenção para o fato de que há muito de fantasia envolvendo o debate do cânone 

nos dias de hoje. Segundo o autor, ao longo da década de 1970, começou a acontecer uma 

espécie de “entronização do cânone”, que nascia como consequência da reforma de ensino e 

do surgimento do vestibular unificado (candidatos a ingresso na universidade precisavam 

prestar provas, que eram iguais, independente do curso a que se destinavam). Naquele 

momento histórico, a literatura tinha grande destaque, inclusive, com prova específica. 

Segundo Fischer, foi essa específica matriz que passou a servir como paradigma para a 

organização dos programas de ensino de literatura. O autor  ainda comenta que:  

 

nesse processo de canonização de alguns escritores e livros, atuaram forças 

sem nome nem rosto (os autores dos programas dos principais exames 

vestibulares do país), que mesmo assim expressaram, nas escolhas e 

exclusões que foram fazendo, toda uma mentalidade, toda uma visão sobre 

história e sobre literatura, assim como sobre a formação do leitor brasileiro. 

Vendo em panorama, parece que tais forças consolidaram nos programas, a 

tradição romântica e aquela do final do século 19 – ganharam lugar cativo os 

Alencar e os Gonçalves Dias, assim como os poetas parnasianos –, mas a 

esse bloco de autores e obras acrescentaram outros [...] Poetas, cronistas, 

contistas, romancistas tinham obra a oferecer ao novo leitor brasileiro:  

Bandeira, Mário de Andrade, Drummond, João Cabral; Rubem Braga; os 

romancistas realistas estreados nos anos 1930 e 40, Jorge Amado, José Lins 

do Rego, Érico Veríssimo, Rachel de Queirós, Guimarães Rosa, Clarice 
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Lispector. Era inevitável (e foi muito saudável) que tais autores viessem a 

compor o novo cânone, de 1970 em diante. (FISCHER, 2014, p. 580). 

 

 Apesar do poder que o cânone exerceu nos programas do Ensino Médio, o autor 

diagnostica dimensões de crise desse cânone nos últimos tempos. Para ele, há forças 

centrífugas
25

 que atuaram e continuam atuando no Brasil, representando pouca viabilidade na 

sobrevivência de um cânone unificado. A criação dos programas de pós-graduação em 

Literatura, por exemplo, mostra-se como uma dessas forças centrífugas. Isso porque quando 

um número cada vez maior de mestrandos e doutorandos passaram a requerer objetos de 

estudos distintos do cânone restrito que havia, o campo de pesquisa foi sendo alargado. 

 

Esse novo momento implicou a prática cotidiana da superação do cânone, 

sem deliberação explícita, sem combinação prévia e mesmo sem discussão. 

Aquele restrito repertório de autores até então habitando o altar letrado 

brasileiro deu lugar a incursões das mais variadas, porque os novos 

pesquisadores assim iam definindo (FISCHER, 2014, 596).  

 

Se o autor já apontava para a perda da força do cânone nas universidades, os efeitos 

diretos de sua crise no Ensino Médio puderam ser notados com o surgimento do ENEM, que 

segundo Fisher, opera dentro de uma lógica “iliterária, ou antiliterária” (FISCHER, 2014, 

588). Como a prova proporciona acesso a todas as grandes universidades brasileiras, o ENEM 

passou a ser o novo instituidor do paradigma de ensino, em tudo, incluindo a literatura. 

Refutando um dos argumentos usados por Perrone-Moisés, ao examinar o modo como a 

literatura é cobrada no ENEM, é possível notar que aparece sempre na forma de um trecho, 

um fragmento de um texto literário, sem evocar o texto integral. Do trecho é feita uma 

                                                 
25

 A expressão “forças centrífugas” - reapropriada por Fischer para indicar as forças que atuam para a 

descentralização do cânone, contribuindo para a inviabilidade de um cânone restrito e unificado -  é um conceito 

bakhtiniano cuja a origem se encontra na obra  Questões de Literatura e Estética: a teoria do romance (2002). O 

conceito de “forças centrífugas” surgiu quando Bakhtin ao falar sobre o “sistema de língua” e  sobre a 

“enunciação monológica” atribuiu um caráter unificador e centralizador (homogêneo) das ideologias verbais, 

denominado força centrípeta da língua. “A categoria da linguagem única é uma expressão teórica dos processos 

históricos da unificação e da centralização linguística, das forças centrípetas da língua. A língua única não é 

dada, mas, em essência, estabelecida em cada momento da sua vida, ela se opõe ao discurso diversificado”. 

(BAKHTIN, 2002, p. 81). No entanto, segundo Bakhtin (2002 p. 82) as forças centrípetas, ou seja, as forças da 

unificação e da centralização são também atravessadas por movimento de descentralização (forças centrífugas). 

Assim, reconhece Bakhtin, que há duas forças agindo na língua, caso exemplar citado pelo autor, refere-se aos 

momentos de nossa formação em que a linguagem diferencia-se não apenas em dialetos linguísticos, mas em 

línguas socio-ideológicas, profissionais, de gênero, sócio-grupais, etc. A própria língua literária, segundo o autor, 

constitui somente uma das línguas do plurilinguismo e também ela se estratifica em linguagens (de gênero, de 

tendência, etc). Esta é a dinâmica da língua, uma tensão entre forças centrípetas e centrífugas, “a estratificação e 

plurilinguismo ampliam-se e aprofundam-se na medida em que a língua está viva e desenvolvendo-se; ao lado 

das forças centrípetas caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas da língua, ao lado da centralização 

verbo-ideológica e da união caminham ininterruptos os processos de descentralização e desunificação” 

(BAKHTIN, 2002, p. 82). 

http://issuu.com/fernandalima4/docs/bakhtin__m._-_quest__es_de_literatu
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pergunta para averiguar exclusivamente a leitura mecânica, não havendo questões sobre 

leitura literária e tradição literária. Apesar da transformação observada no ENEM em relação 

ao que é cobrado em Literatura, diferentes programas de Ensino Médio continuam 

dependentes estritamente da historiografia literária, do cânone antigo ou do cânone 

modernista.  Para o autor, a nossa tarefa inicial, no ensino de literatura, é: 

 

aliviar o peso da opressão cultural de sobre os ombros dos de baixo, dos que 

nunca puderam ter a escola que deveriam ter tido. Isso se faz tanto tirando 

do horizonte o pedantismo, o cânone e a erudição balofa, de um lado, quanto 

oferecendo o conhecimento direto dos clássicos, da tradição, daquilo que de 

melhor a humanidade produziu. Qual tradição? A nacional, porque 

continuamos a viver num país específico, numa língua específica, num 

tempo concreto; mas também a tradição local da escola e daquela 

comunidade em particular, que merece ser acolhida na escola e na 

universidade, e bem assim a tradição ocidental e mundial. A tradição que 

vem do passado, naturalmente, mas também a que se forma nos tempos 

recentes; a tradição dos gêneros consagrados, mas também aquela dos 

gêneros literários que vivem um tanto na borda do mundo letrado, como é o 

caso muito expressivo da canção popular (FISCHER, 2014, p. 606). 

 

 Aqui é possível perceber que o autor advoga por uma posição entre o canônico e o não 

canônico. Sem deixar de lado a oferta da tradição “que vem do passado”, “ocidental e 

mundial”, dos  “gêneros consagrados”, parece considerar também como importante oferecer 

aos jovens os gêneros que vivem “na borda do mundo letrado”, entre eles, a cultura de massa 

e a popular.  

 Diante de diferentes abordagens, devemos nos questionar sobre qual tipo de literatura 

cabe à escola oferecer. Se buscarmos apoio na teoria de Deleuze, é possível encontrarmos um 

possível caminho a percorrer. Se por um lado, as aulas numa perspectiva estritamente 

canônica vão de encontro aos princípios da multiplicidade e pluralidade defendidos pelos 

autores, por outro, o conceito de devir por eles produzido é contrário a qualquer tipo fixação 

da identidade, programa comum ou unificação, exemplo, “literatura feminina”, “literatura 

negra”, “teoria queer”, entre outras. Para Guattari e Rolnik, os devires subjetivos existem em 

“vias de passagem”, em “vias de comunicação”, na articulação com diferentes agenciamentos, 

por exemplo, entre a questão negra, feminina, entre devires criança e devires poéticos. 

“Devires que permeiam, literalmente, esses diferentes modos de subjetivação” (GUATTARI e 

ROLNIK, 1996, p.74). Diante disso, em conexão com o pensamento de Deleuze, para 

tratarmos a ideia da literatura em sala de aula, devemos ter como mola-mestre a oferta da 

multiplicidade e da pluralidade literária, rejeitando qualquer tipo de centralidade, de 

totalização ou unificação, que são contrários aos processos que produzem multiplicidade. Sem 
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deixar de lado o impacto do estético, faz-se necessário quebrar o controle imposto pelos 

documentos e discursos demagógicos, abrir o leque de possibilidades e eleger obras que 

mostram potência para o refazimento da subjetividade do leitor e para o devir-outro.   

   

2.3- Leitura centrípeta x leitura centrífuga: por um desconstrucionismo crítico 

 

Após os desdobramentos tecidos em relação às avaliações em larga escala e 

documentos oficiais elaborados pelo Ministério da Educação, as análises voltam-se, neste 

momento, para as obras da Teoria da Literatura que pensam o ensino de literatura ou que 

possam ser aplicadas a ele. Nesse percurso teórico que começa a ser delineado, conjugo de 

um lado propostas teóricas que a primeira vista se mostram distantes, mas que possuem certa 

potência na perspectiva deleuziana e de outro, teorias que tendem a fixar, organizar sentidos e 

identidades.  Recorro a Vicent Jouve (2002) para realizar esse concerto de vozes, valendo-me 

da distinção que faz entre “leitura centrípeta” e “leitura centrífuga”.  

Segundo Jouve, há teorias que buscam encontrar nas obras literárias a existência de 

uma significação original e central, da qual surgiriam todas as outras. Ele cita, por exemplo, 

nesta linha de pensamento, a hermenêutica, que tenta ler, interpretar e traduzir as obras 

buscando sempre para a leitura o princípio da coerência. “Cada elemento do texto deve ser 

interpretado em razão do todo. Em última análise, é sempre possível relacionar a obra com 

uma intenção, uma origem, que garante a unidade de sentido” (JOUVE, 2002, p. 93). Nessa 

perspectiva, uma obra literária é interpretada levando em consideração sempre o seu centro 

vital, algum aspecto que dê conta de sua totalidade. A hermenêutica, segundo Jouve, defende 

a ideia de uma leitura centrípeta, “de uma interpretação centrada e racionalizante que tenta 

subsumir a complexidade dos textos em um sentido unitário” (JOUVE, 2002, p. 94), 

transformando o diverso no único. 

Essa ideia de significação original como a “chave” do texto não está presente somente 

na hermenêutica, também pode ser aplicada à semântica estrutural de Greimas, Jouve aponta 

para o fato de que o teórico busca em suas análises um tronco estrutural comum, no qual a 

narrativa se localiza e se organiza. “Existiria assim no texto um sentido primeiro e geral que 

cada leitor poderia apreender” (JOUVE, 2002, p. 95). Recuperando o estudo feito por 

Greimas, Jouve mostra que as categorias binárias, como vida/morte e suas variações, não 

vida/ não morte, podem ser exemplos de estruturas semânticas que funcionam como uma 

espécie de núcleo original comum às produções do imaginário, entre elas o conto popular e o 

mito. A leitura deve, portanto, apreender esse núcleo.  
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A leitura centrípeta, no seio da filosofia de Deleuze, pode ser associada ao paradigma 

arborescente, que ao contrário do rizoma, tende a controlar o pensamento. Segundo Deleuze, 

“há todo tipo de caracteres na árvore: ela tem um ponto de origem, germe ou centro; é 

máquina binária ou princípio de dicotomia, com suas ramificações que repartem e se 

reproduzem perpetuamente, seus pontos de arborescência” (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 

35). As práticas de leitura em sala de aula que forçam o jovem leitor a seguir o caminho da 

leitura centrípeta estão a serviço de uma lógica submissa, por tratar o texto como uma 

entidade de voz absoluta, fazendo o leitor buscar um ponto de origem e sentido e enquadrando 

todo o possível. Essa forma de ação leitora tende a diminuir a riqueza da diferenciação, 

barrando a linha de fuga e produzindo leituras e indivíduos iguais empobrecidos.  

Se lançarmos mais atentamente o olhar para as teorias voltadas para o ensino de 

literatura, encontramos ressonâncias da leitura centrípeta em diferentes críticos, entre eles, 

Antonio Candido (2004), que pensa a importância da literatura para a humanização. Para 

Candido, o problema surge quando a literatura perde a capacidade de desenvolver em nós “a 

quota de humanidade (...) que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 

sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2004, p. 180).  

 O autor mostra o caráter organizador da literatura, responsável por criar certa coerência 

mental, dar forma aos sentimentos e à visão de mundo e, por isso, libertar do caos. Para o 

crítico, o impacto de uma produção literária, oral ou escrita, ocorre devido à fusão mensagem 

e organização, estando a organização diretamente relacionada à ideia de forma ordenadora. 

Assim, “o conteúdo só atua por causa da forma e a forma traz em si, virtualmente, uma 

capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupõe e que sugere” 

(CANDIDO, 2004, p.178). Para Candido: 

 

Quando recebemos o impacto de uma produção literária, oral ou escrita, ele 

é devido à fusão inextricável da mensagem com a sua organização. Quando 

digo que um texto me impressiona, quero dizer que ele impressiona porque a 

sua possibilidade de impressionar foi determinada pela ordenação recebida 

de quem o produziu. Em palavras usuais: o conteúdo só atua por causa da 

forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar 

devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. O caos originário, 

isto é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu uma forma, se 

torna ordem; por isso, o meu caos interior também se ordena e a mensagem 

pode atuar. Toda obra literária pressupõe esta superação do caos, 

determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de 

sentido (CANDIDO, 2004, p.178). 

 

 De certa maneira, o pensamento de Candido propõe um modelo de coerência gerado 

pela força da palavra organizadora. Mesmo um poema de entendimento difícil, “sem nenhuma 
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alusão tangível à realidade do espírito ou do mundo”, poderia contribuir para a organização da 

mente do leitor por indicar certo tipo de ordem, sugerindo um modelo de superação do caos. 

A palavra organizadora (forma) serve, inclusive, para apontar o caminho a ser percorrido pelo 

leitor para a significação da obra, agindo como centro de significância. Caminho articulado a 

um pensamento central, produzido por um sujeito - poeta ou narrador - que influencia na 

construção de nossos sentimentos e da visão que temos do mundo.  

 

Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de 

uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de 

organizar a matéria, e que enquanto organização eles exercem papel 

ordenador sobre a nossa mente (CANDIDO, 2004, p.177). 

 

 

 Pensando numa perspectiva deleuziana, a forma de ler estimulada pelo Humanismo, de 

Candido, busca uma coerência e uma organização que contribua para o sentido. Uma 

significação original da qual venham surgir as outras, que por sua vez, giram sempre em torno 

de um centro. Trata-se de uma leitura centrípeta e arborescente. Nessa perspectiva, o controle 

sobre o modo de ler representa um ponto de sujeição, principalmente, porque o leitor tem que 

apreender um sentido primeiro e unitário, controlado, fixando o pensamento.  

  À leitura centrípeta também podemos associar a abordagem psicanalítica dos textos 

literários. Segundo Jouve (2002), precisamos admitir o princípio segundo o qual os desejos 

frustrados não são muitos e são comuns a todos os indivíduos. Quando lemos um livro, o 

texto desperta em nós fantasmas inconscientes. Os afetos (tristeza, desgosto, alegria, angústia, 

tédio) suscitados na leitura são reflexos em nós mesmos, leitores, dos fantasmas do autor. 

Para Jouve, “é legítimo pensar que os mecanismos psíquicos que operam na criação não são 

sensivelmente diferentes dos que determinam a recepção: criada para preencher o desejo do 

artista, a obra preenche igualmente nosso próprio desejo” (JOUVE, 2002, p. 97). De certa 

forma, essa abordagem reverbera em práticas desenvolvidas no ensino de literatura que dizem 

respeito à perspectiva subjetiva da leitura.  

Jouve, no texto A leitura como retorno a si: sobre o interesse pedagógico das leituras 

subjetivas (2013), mostra que diferentes tipos de subjetividade intervêm na leitura: de forma 

necessária ou acidental. A primeira delas, a incursão subjetiva do leitor, por meio do processo 

de representação é requerida e esperada pelo próprio texto. “As imagens mentais construídas 

pelo leitor a partir do texto são, em razão da incompletude estrutural da obra (o enunciador 

não pode descrever tudo, nem descrever completamente), necessariamente subjetivas” 

(JOUVE, 2013, p. 54). O modo como o leitor imagina personagens e situações das mais 
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diversas nas obras, relaciona-se a situações que viveu e que retornam à lembrança numa 

dimensão afetiva. Por outro lado, a implicação do leitor pode se dar também num plano 

intelectual, ocorrendo todas as vezes que as operações de leitura necessitam de processos de 

interpretação fundados em indeterminações inerentes ao texto, “lugares de incerteza”. Nesse 

caso, segundo Jouve, o leitor precisa agir com criatividade face aos momentos de 

obscuridade. Num outro plano, a implicação do leitor pode ocorrer de modo acidental, isso 

ocorre todas as vezes que o leitor tende a colocar a subjetividade num espaço em que ela não 

estava prevista, acontecendo certo desvio de sentido ou desconhecimento da obra. Isso pode 

ser notado, por exemplo, pelo processo de identificação vivido subjetivamente pelos leitores 

(plano afetivo), podendo fazer o leitor questionar as “diretrizes emocionais do texto”. Ou, 

quando no plano intelectual, a compreensão padece da subjetividade dos leitores.   

Mesmo que a reapropriação subjetiva do texto seja necessária ou acidental, para Jouve 

a importância na leitura é considerável por representar uma “exploração do sujeito por ele 

mesmo” (JOUVE, 2013, p. 60). A partir do momento que o leitor percebe que suas 

configurações subjetivas são traídas pelo texto, ele passa a se questionar e refletir sobre o que 

o fez projetar algo que não estava lá. Jouve ainda acrescenta que quando se lê, cada um 

projeta um pouco de si sobre a leitura, por isso, segundo o autor, a relação com a obra diz 

respeito tanto a sair de si, quanto a retornar a si. E completa dizendo que no plano 

pedagógico, é mais fácil fazer com que o aluno se interesse por um objeto que fale dele 

próprio.  

Annie Rouxel (2013), afinada com Jouve, mostra que nenhum leitor permanece 

impunemente exposto ao contato de obras literárias sem que suas leituras provoquem nele 

“ressonâncias subjetivas” e “experiências singulares” (ROUXEL, 2013, p. 20). A 

pesquisadora também atesta que há acentuado interesse atualmente pelo texto do leitor, algo 

por ela visto positivamente por representar uma relação viva com o texto e ser fruto de uma 

interpretação legítima. Segundo Rouxel (2013, p. 33), “o texto do leitor resulta de uma 

mestiçagem entre o texto do autor e o imaginário do leitor” (ROUXEL, 2013, p. 33).  

 

O imaginário do leitor alimenta-se, ele próprio, de várias fontes: compõe-se 

de imagens e representações que provêm da sua experiência do mundo – da 

sua história pessoal, do imaginário coletivo da sociedade em que vive – e das 

suas experiências estéticas anteriores. (ROUXEL, 2013, p. 33) 

 

Apesar de parte dos pesquisadores apoiarem que a perspectiva subjetiva de leitura 

possa contribuir para a resistência à domesticação dos alunos, no que diz respeito à aceitação 
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de visões objetivas estabelecidas por especialistas e professores acerca das leituras 

produzidas, pensar a prática da leitura subjetiva face à perspectiva deleuziana sugere pontos 

que devem ser problematizados. A leitura subjetiva tende sempre ao uno e não ao múltiplo. 

Ela não é dispersiva. Trata-se de uma leitura centrípeta, coordenada pelo escritor, visto que os 

desejos e frustrações são previsíveis, o escritor exige, a cada momento, o receptáculo de 

representações, de desejos e frustrações do leitor (lembremos o capítulo anterior ao falarmos 

sobre a “máquina de produção de subjetividade capitalística” responsável por instaurar 

modelos, fabricar desejos, que se tornam comuns). Aqui cabe uma consideração, para Deleuze 

“os três contra-sensos sobre o desejo são: colocá-lo em relação com a falta ou com a lei; com 

uma realidade natural ou espontânea; com o prazer, ou até mesmo e, sobretudo, com a festa” 

(DELEUZE e PARNET, 1998, p. 121). O desejo na perspectiva de leitura subjetiva é 

entendido como falta, a “exploração do sujeito por ele mesmo”, em busca de assimilar e fixar 

a identidade.  O leitor sai de si e retorna a si, não há agenciamentos de corpos e enunciação, 

que poderiam afirmar a diferença, não há uma multiplicidade de forças, interesses, desejos, 

prazeres e pensamentos que coexistem sem a necessidade de uma lei unificadora. O leitor, 

nessa perspectiva de leitura, é considerado não como um ser numa condição de crise contínua, 

que vai se produzindo incessantemente por meio da relação com o fora, com o outro, com o 

afeto, por meio de fluxos, de linhas de fuga e intensidades, mas uma subjetividade que se quer 

fixa, reverberando uma voz narcísica. 

 Em outra ponta estaria, segundo Jouve, a leitura centrífuga, que em vez de buscar uma 

coerência, joga com as contradições e oposições de um texto. Assim, em vez de unificar o 

texto, relacionando-o com uma intenção, este tipo de leitura tende a fazê-lo “explodir 

desconstruindo-o” (JOUVE, 2002, p. 98). O autor cita Derrida como exemplo, visto que para 

o teórico como os signos se constituem a partir das diferenças em relação aos outros signos, 

cada elemento existe apenas em relação com os outros, assim, a linguagem não tem nem 

centro nem início, não existindo lugar original. Desse modo, esta teoria afasta qualquer tipo 

de entendimento de leitura como um todo, não sendo possível fixar sentidos que estão, a todo 

momento, fazendo-se e  desfazendo-se. “O desconstrucionismo derridiano inaugura, ao 

contrário, uma leitura disseminadora e centrífuga” (JOUVE, 2002, p. 98).  Para Jouve, nessa 

perspectiva, é afastada do leitor ativo na construção do sentido a ideia de uma interpretação 

definitiva. “O eu que se engaja na obra sempre é, de fato, ele próprio um texto: o sujeito não é 

nada mais do que a resultante de influências múltiplas. A interação que se produz na leitura é, 

portanto, sempre inédita” (JOUVE, 2002, p. 102).  
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Recuperando a obra de Roland Barthes, S/Z (1970), Jouve mostra como exemplo de 

leitura centrífuga, que o autor defende uma leitura plural, buscando observar a multiplicidade 

dos “feixes de sentido” no texto; elimina-se, inclusive, a imposição de representação que 

possa empobrecê-lo. Interpretar o texto na perspectiva barthesiana, não se refere a dar-lhe um 

sentido, mas apreciar o plural em que ele foi construído. Trata-se “de uma galáxia de 

significantes, não uma estrutura de significados; ele não tem início; é reversível; tem-se 

acesso a ele por várias entradas das quais nenhuma pode ser declarada com certeza principal 

[...]” (BARTHES, 1970, p.11-2 apud JOUVE, 2002, p.105-106). Outro ponto importante de 

ser destacado é que não é possível quantificar os sentidos relacionados ao texto, a medida 

deve ser “o infinito da linguagem”.  

Em O prazer do texto (1987), Roland Barthes novamente volta a se referir à leitura 

enquanto possibilidade de multiplicidade de sentidos. Nele, o autor reivindica prazer e 

liberdade crítica. Segundo o teórico, o texto tem que dar prova de que deseja o leitor e esta 

prova é a escritura. Barthes mostra que um escritor brinca com a língua materna, “o escritor é 

alguém que brinca com o corpo da mãe” (BARTHES, 1987, p. 50) e, ao utilizar uma 

linguagem que fere ou seduz, faz disparar o desejo no leitor, criando por meio da linguagem 

um objeto de fetiche, uma escritura. “O texto é um objeto de fetiche e esse fetiche me deseja” 

(BARTHES, 1987, p. 38). O gozo surge, pois, não da apreensão do significado, mas do prazer 

dado pelo significante. Nesta perspectiva em que a obra é percebida como uma ideia de 

escritura, o prazer range, a fruição acontece e o escritor se afasta. “Não existe por trás do texto 

ninguém ativo (o escritor) e diante dele ninguém passivo (o leitor)” (BARTHES, 1987, p. 24). 

Barthes concebe o texto como “Tecido”, em vez de tratá-lo como “véu todo acabado”, onde 

se mantém o sentido (a verdade), busca-se pensar este “tecido” como um “entrelaçamento 

perpétuo”, em que o sujeito se perde tal qual “uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas 

secreções construtivas de sua teia” (BARTHES, 1987, p. 83). Esse texto erótico construído 

por tranças, fios e vozes, forma a escritura. Reduzi-lo à unidade do sentido, é tirar sua 

potência.   

Essa capacidade de produzir sentidos múltiplos e renováveis, que mudam de leitura a 

leitura, afasta o teórico dos modelos prévios, renunciando, pois, a qualquer pretensão de uma 

leitura sistemática, baseada em verdades linguísticas, históricas ou sociológicas. Para Barthes: 

“ [...] o lugar do prazer numa teoria do texto não é certo. Simplesmente, chega um dia em que 

se sente alguma urgência em desparafusar um pouco a teoria, em deslocar o discurso, o 

idioleto que se repete, toma consistência, em lhe dar a sacudida de uma questão” (ibidem) . E 

completa criticando o fato de sermos incapazes de conceber uma ciência do devir. Valendo-se 
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do pensamento de Nietzsche, Barthes mostra que o permanente só existe porque nossos 

“órgãos grosseiros” reduzem as coisas a planos comuns, sendo que nada existe sob essa 

forma. Assim, por falta de sutileza somos científicos e reduzimos o texto a uma leitura 

abusivamente unívoca, em vez de lhe darmos a possibilidade de ser a cada instante uma coisa 

nova (BARTHES, 1987, p. 79).  

 Outro adepto da concepção Humanista é Tzvetan Todorov. Em seu texto Literatura em 

perigo (2010), o autor propõe uma abordagem de pensar a Literatura considerando aquilo que 

ela tem a dizer à sociedade, suas conexões com o “mundo real” e com a vida contemporânea. 

Ao reivindicar um olhar maior para o sentido da obra em face de suas estruturas formais, 

promove uma importante ruptura com suas publicações anteriores, visto que foi um dos 

principais divulgadores e praticantes do Estruturalismo. Todorov considera que há uma 

tendência equivocada e redutora em relação à Literatura, por parte de jornalistas que 

resenham livros, dos próprios escritores, da universidade e das escolas, que se recusam a vê-la 

como um discurso sobre o mundo. Para o autor, embora a crítica e o ensino francês pensem a 

Literatura de forma “absurdamente restrita e empobrecida”, ela pode muito, “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” (TODOROV, 2010, p. 76). O teórico afirma que:   

 
é preciso tomá-la no sentido amplo e intenso que prevaleceu na Europa até 

fins do século XIX e que hoje é marginalizado, quando triunfa uma 

concepção absurdamente reduzida do literário. O leitor comum, que continua 

a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua vida, tem razão 

contra professores, críticos e escritores que lhe dizem que a literatura só fala 

de si mesma ou que apenas pode ensinar o desespero. (TODOROV, 2010, p. 

76-77). 

 

Dito isso, Todorov pensa a leitura para além do domínio de método, mas para o leitor 

“encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas 

descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor a si 

mesmo” (TODOROV, 2010, p. 32-33). Na busca por encontrar esse sentido existencial, que 

lhe é peculiar, o leitor vai produzindo sua subjetividade, modificando-se e desviando-se de 

significados que lhe possam ser impostos por alguma lógica absoluta. Esse modo de ler, buscado  

por Todorov, voltado para uma reflexão sobre a existência, sobre a vida, aproxima-se da 

filosofia de Espinosa (via Deleuze), visto que saindo do plano da universalidade, o teórico 

sugere uma reflexão voltada para os bons encontros. Assim, o corpo passa a ser pensado não 

mais em si, mas em suas relações e nos seus encontros – bons ou maus encontros - que 
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contribuem para o aumento ou não da potência de existir. Em um bom encontro do corpo com 

a obra, o leitor pode ser afetado, sugerindo um ato de reflexão sobre si, compondo com o seu 

corpo e causando reverberações em sua vida, enriquecendo sua existência.  

 A leitura centrífuga em Derrida, Barthes e Todorov vai em direção à multiplicidade 

requerida por Deleuze. Os sentidos dispersos e contínuos dão conta da própria precariedade e 

transformação contínua pela qual a subjetividade vai sendo produzida. Não há aqui um sujeito 

uno, mas um leitor construído constantemente pelas inúmeras experiências de leitura dentro 

de um mesmo texto, trata-se de uma espécie de disposição contínua, uma ideia de leitor em 

constante devir. A cada possibilidade de sentido neste tecido, que é um texto dispersivo, uma 

nova experiência, em que o leitor vai se fazendo e refazendo tal qual o texto por ele 

percorrido.  

 

2.4. A Didática da Literatura: enfrentamentos e possibilidades 

 

Para além da Teoria, no campo da Didática da Literatura também podemos encontrar 

abordagens voltadas para o entendimento da própria concepção de ensino de literatura e de 

sujeito (aluno) em consonância ou não com a forma de pensamento deleuziano. Neste recorte 

teórico, obras consagradas ficaram de fora, as escolhas feitas relacionam-se às preferências de 

leitura que acompanharam a minha formação docente e outras que entrei em contato enquanto 

pesquisadora. Concepções que começo a apresentar, apontando certos pontos problemáticos 

que merecem ser discutidos. 

Na obra, Letramento Literário: teoria e prática (2016), Rildo Cosson propõe um novo 

caminho para o letramento literário. Para isso, apresenta duas possibilidades concretas de 

organização das estratégias a serem usadas nas aulas de literatura de Ensino Básico. Trata-se 

de duas “sequências metodológicas”, sendo uma sequência básica e uma sequência 

expandida. Essas sequências procuram, segundo o autor, sistematizar a forma de abordar o 

material literário em sala de aula, integrando três técnicas: a técnica da oficina, a técnica do 

andaime e a técnica do portfólio. O autor mostra que a primeira é direcionada a levar o aluno 

a construir pela prática o seu conhecimento, com alternância entre atividades de escrita e 

leitura; a segunda, o professor atua como andaime, “sustentando as atividades a serem 

desenvolvidas de maneira autônoma pelos alunos” (COSSON, 2016, p.48). Por meio de 

projetos e pesquisas, o professor divide com o aluno ou transfere para ele a edificação do 

conhecimento; e a terceira aponta para o registro das observações e atividades realizadas.  
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As duas sequências metodológicas podem ser aplicadas, de acordo com Cosson, em 

qualquer série, do Fundamental ao Ensino Médio, bastando ser ajustado pelo professor a cada 

turma e a cada obra. A sequência básica compreende quatro etapas: 1) Motivação (momento 

em que o professor começa a despertar o interesse do aluno pela obra a ser trabalhada, 

preparação do aluno para a leitura do texto literário); 2) Introdução (apresentação do autor, da 

obra e os pressupostos – teóricos, metodológicos e pessoais - de seleção da obra a ser 

trabalhada); 3) Leitura (acompanhamento da leitura por parte do aluno e do professor, com 

intervalos de apresentação de resultados das leituras); 4) Interpretação (compartilhamento das 

interpretações e ampliação dos sentidos construídos individualmente). Segundo Cosson, a 

razão disso é que “por meio do compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham 

consciência de que são membros de uma coletividade e de que essa coletividade fortalece e 

amplia seus horizontes de leitura” (COSSON, 2016, p.66).  

A sequência expandida retoma momentos da sequência básica e acrescenta novos 

processos a ela, cada uma das etapas compreende, segundo o autor, um passo específico para 

a construção do letramento literário. Após a motivação, a introdução, a leitura e a primeira 

interpretação, processos já mencionados anteriormente, Cosson propõe a contextualização, 

que compreende o aprofundamento da leitura a partir dos contextos possíveis que a obra 

apresenta. O número de contextos explorados na obra pode ser ilimitado. São exemplos de 

contextualizações citadas pelo autor: a teórica, a histórica, a estilística, a poética, a crítica, a 

presentificadora e a temática. Após a contextualização, o autor sugere a segunda 

interpretação, que busca não mais a apreensão global da obra, mas uma leitura mais 

aprofundada de um aspecto. Torna-se nessa etapa, necessário o registro final, que evidencie o 

aprofundamento da leitura, pois aqui se encerram as atividades de leitura voltadas para a obra 

selecionada como objeto de estudo.  

Pensar o método desenvolvido por Cosson face à filosofia de Deleuze provoca certa 

tensão, principalmente, pelo fato de haver em tal proposta uma fórmula pronta, facilitadora, 

que tende a apaziguar o professor e colocar a didática num lugar de cristalização. Se o 

professor se depara com um caminho pronto a seguir, de certa maneira, isso tende a prendê-lo, 

a fixá-lo, eliminando a potência que é pensar em diferentes outras possibilidades de 

agenciamento no processo de leitura e letramento literário. Ao citar o poeta Gherasim Luca, 

que fazia leituras públicas de seus poemas a duzentas pessoas, sendo um acontecimento para 

cada uma delas, Deleuze diz que é preciso sempre tentar “gaguejar em sua própria língua [...] 

ser como um estrangeiro em sua própria língua. Traçar uma linha de fuga” (DELEUZE e 

PARNET, 1998, p. 12). Isso significa a possibilidade do professor de pensar sempre numa 
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linha de fuga, de variação para afetar os alunos, criando condições para eles subverterem a 

língua criativamente e para uma explosão de novos tipos de subjetividade. Os métodos 

pressupõem controle, cito, por exemplo, desde o formato das aulas, passando pelo tempo de 

duração para a realização de cada uma das etapas, até questões relacionadas à escolha das 

obras trabalhadas. Neste último ponto, mostra-se importante ressaltar a predileção do crítico 

por obras da literatura canônica.  

 

Temos dado preferência aos clássicos em nossas sequências expandidas [...] 

não obstante reconhecermos essa facilidade, nossa preferência está ligada a 

uma posição clara sobre o lugar do letramento literário na escola [...] Esses 

leitores não devem ser meros consumidores da cultura, quer como tradição, 

quer como contemporaneidade, mas sim membros de uma comunidade que 

se apropriam da sua herança cultural e com ela dialogam (COSSON, 2016, 

p. 104). 

 

Toda essa normatização, que se dá sempre em algum momento, favorece certa 

homogeneização, mesmo que funcione bem para alguns, pode ser altamente aprisionador para 

outros, moldando a criatividade, bloqueando, inclusive, oportunidades de experimentações 

diversas no plano da leitura de diferentes obras e da própria concepção e construção das aulas. 

Outro ponto importante diz respeito ao uso automatizado do livro didático que, nas aulas de 

literatura do Ensino Médio, pode ser utilizado pelo professor como elemento de poder, 

fazendo o aluno pressupor que a significação dos textos é invariável e não depende do leitor. 

Nessa perspectiva empregada, não há agenciamentos coletivos de enunciação e ao aluno cabe 

a decodificação da mensagem do texto; e, ao professor, a verificação da interpretação dada. 

De certo modo, o que se nota com esse didatismo é que aluno e professor se tornam reféns do 

material utilizado, não abrindo a possibilidade de estabelecerem diálogos até mesmo 

imprevisíveis no contato direto com as obras. Para Eliana Kefalás Oliveira (2010), “o que 

poderia ser um espaço de descoberta, pesquisa e reinvenção torna-se um lugar de 

desapropriação dos sentidos e de verificação da aprendizagem” (OLIVEIRA, 2010, p.281). E 

acrescenta: 

 

Na operacionalização da transmissão do conhecimento, dada muitas vezes 

pelo uso automatizado do material didático, impõem-se o controle, a rigidez, 

a fixação do conteúdo, de forma a evitar o que no aprendizado é prenhe de 

incertezas, de imprevisibilidade. A aula presa a um modelo dado (como o do 

manual didático) tem pouca possibilidade de engajar o aluno ou de ser um 

acontecimento significativo, visto ser feita de cerceamentos, de 

averiguações, o que a torna, assim, um cativeiro, do qual muitas vezes tanto 

alunos quanto professores querem se livrar (OLIVEIRA, 2010, p. 282). 
 

 



75 
 

 

Ainda no âmbito da Didática, a pesquisadora Virginia Kastrup (2005), na contramão 

do que sugere Rildo Cosson e também contrariando as práticas docentes baseadas em 

sobremaneira nos livros didáticos, traz para a discussão o conceito de “aprendizagem 

inventiva”, colocando o problema da aprendizagem do ponto de vista da arte, do ponto de 

vista da invenção, sem protocolos de leitura e sem um escopo a ser seguido. Menos que uma 

criatividade ou capacidade de produzir soluções originais para os problemas, a aprendizagem 

inventiva deve ser entendida como uma capacidade de invenção de problemas. A ideia de 

aprendizagem, defendida por ela, está sempre dotada de potência de diferenciação e de 

novidade. A autora também mostra que a invenção não é um processo atribuído a um sujeito, 

um sujeito-inventor, isso porque o sujeito é um resultado do processo de invenção. A 

aprendizagem pensada, nesse contexto, surge como processo de produção da subjetividade, 

como invenção de si e do mundo.  

  Para pensar o processo da aprendizagem inventiva, a autora faz uma diferenciação 

entre a experiência de recognição e a experiência de problematização. Na primeira, ocorre 

uma espécie de síntese entre certas faculdades, apontando para o reconhecimento. A 

percepção, por exemplo, aciona a sensação e a memória, “esta é a minha casa”, “o rosto do 

meu amigo” (KASTRUP, 2001, p. 17). Já na experiência de problematização, as faculdades – 

sensibilidade, memória, imaginação – atuam de modo divergente. A autora dá como exemplo, 

dessa segunda experiência, uma simples viagem ao estrangeiro, em que experiências 

automáticas, como lavar as mãos e comer algo, tornam-se problemáticas e precisam ser feitas 

com uma atenção especial pelo estranhamento que lhe causam. Aqui, os hábitos do passado já 

não servem e o viajante se depara com diferentes experiências problemáticas, que lhe causam 

tensão entre os saberes anteriores e os do presente.  

 

Quando viajamos somos forçados a conviver com uma certa errância, a 

perder tempo, a explorar o meio com olhos atentos aos signos e a penetrar 

em semióticas novas. Somos forçados a pensar, a aprender e a construir um 

novo domínio cognitivo e uma outra maneira de realizar atividades que eram 

tão simples e corriqueiras que havíamos esquecido seu caráter inventado. A 

viagem surge, então, como ocasião de uma aprendizagem, pois o viajante 

não se dava conta de que as relações que tomava como óbvias e garantidas 

eram, a rigor, construídas e inventadas (KASTRUP, 2001, p. 17). 

 

De acordo com a autora, ao se afastar de sua cidade, o viajante deixa de se valer da 

experiência recognitiva. Memória e sensibilidade já não mais convergem para o 

reconhecimento. Surgem estranhamentos diversos e problematização. A experimentação da 

cidade estrangeira é, segundo a autora, em consonância com o pensamento de Deleuze, um 
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exemplo de aprendizado, por ultrapassar os limites do funcionamento recognitivo. “A 

aprendizagem começa quando não reconhecemos, mas, ao contrário, estranhamos, 

problematizamos” (KASTRUP, 2001, p. 18). Quando o pensamento encontra o seu “fora”, um 

outro que emite um signo que é o ainda não-pensado, o intempestivo. Com esse exemplo, 

Kastrup mostra que a aprendizagem inventiva não se refere somente ao que é raro, não se 

trata somente de privilégio de artistas, diz respeito à inventividade presente em diferentes 

situações cotidianas do homem comum. 

A autora comenta ainda sobre a importância dos signos nesse processo de 

aprendizagem, não se tratando de signo linguístico, mas de qualquer matéria ou objeto que 

emita um signo a ser decifrado. Os signos são objeto de um aprendizado. Não um signo que 

representaria coisas reconhecíveis de um mundo reconhecível, mas o signo estranho, uma 

estranheza. O objetivo de um aprendizado gira em torno da interpretação dos signos, na 

elucidação do sentido. “Aprender marcenaria é ser sensível aos signos da madeira; aprender 

medicina é ser sensível aos signos da doença” (KASTRUP, 2001, p. 20), assim, tudo o que 

nos ensina algo emite signos e a aprendizagem provém da disposição para com os signos, na 

busca de decifrá-los e interpretá-los. Segundo Deleuze, “Nunca se sabe como uma pessoa 

aprende; mas, de qualquer forma que aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo 

tempo, e não pela assimilação de conteúdos objetivos” (DELEUZE, 2003, p.21). Segundo a 

autora, retomando mais uma vez o pensamento de Deleuze, “o signo é aquilo que exerce 

sobre a subjetividade uma ação direta, sem a mediação da representação” (KASTRUP, 2001, 

p. 20). Isso significa dizer, que eles nos atingem de fora, forçando-nos a pensar sobre um 

problema que precisa de solução, possuem, portanto, um caráter fortuito de violência, de força 

de problematização. Pensar é sempre uma violência, uma heterogeneidade. Fazendo 

referência ao romance de Marcel Proust, Em busca do tempo perdido, Deleuze (2003) 

comenta:  

 

O acaso dos encontros, a pressão das coações são os dois temas 

fundamentais de Proust. Pois é precisamente o signo que é objeto de um 

encontro e é ele que exerce sobre nós a violência. O acaso do encontro é que 

garante a necessidade daquilo que é pensado (DELEUZE, 2003, p.15). 

 

A aprendizagem segundo Kastrup se realiza num plano de diferenciação, de invenção 

de si e do mundo, não se trata da relação entre sujeito e objetos, que devem ser entendidos 

como efeitos. “O signo se expressa numa matéria, mas não é objetivo; afeta o sujeito, mas não 

é subjetivo. Sem ser objeto de recognição, força o movimento da subjetividade” (KASTRUP, 
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2001, p. 20). Em outras palavras, se pensar é o momento em que o signo de algo estranho ao 

pensamento entra no meu campo de percepção, então aprender é o momento de decifração e 

interpretação desse signo. Mas decifrar e interpretar não significa recuperar o representado, 

mas sim combinar pontos de intensidade, de singularidade de mundos estranhos. Para 

Kastrup, sempre que somos tocados pelos signos, vivemos a experiência da problematização 

e, a partir daí, empreende-se a busca por solução e sentido. Assim, aprendemos pela força dos 

signos, ao acaso dos encontros, a inteligência é acionada na busca de sentido somente depois 

da ação dos signos. Segundo Deleuze (2003): 

 

Em primeiro lugar, é preciso sentir o efeito violento de um signo, e que o 

pensamento seja como que forçado a procurar o sentido do signo. Em Proust, 

o pensamento geralmente aparece sob várias formas: memória, desejo, 

imaginação, inteligência, faculdade das essências... Mas, no caso do tempo 

que se perde e do tempo perdido, é a inteligência, e apenas ela, que é capaz 

de tornar possível o esforço do pensamento, ou de interpretar o signo; é ela 

que o encontra, contanto que venha “depois” (DELEUZE, 2003, p.22). 

 

Em outro texto (2005), Kastrup faz referência ao problema da aquisição da habilidade 

musical. Tocar um instrumento musical é bem mais que solucionar um problema ou se 

adaptar a alguma situação, significa, segundo ela, uma “invenção recíproca e indissociável de 

si e do mundo como, no caso, do músico e da música”. Ao mesmo tempo, tocar um 

instrumento requer uma espécie de atenção que é diferente da dispensada na realização das 

demais tarefas, uma atenção “concentrada e aberta” (KASTRUP, 2005, 1277).  

 

Fica claro aqui que a habilidade musical não é meramente técnica, nem visa 

a um adestramento muscular e mecânico. Está envolvida aí uma 

aprendizagem da sensibilidade, o que significa a aprendizagem de uma 

atenção especial que encontra a música, deixando-se afetar por ela e 

acolhendo seus efeitos sobre si. (KASTRUP, 2005, 1277-1278) 
 

Recuperando o pensamento de Varela & Vermersch (2003), Kastrup mostra que na 

música há uma dimensão de força afetiva, uma força que surge como novidade, produzindo 

surpresa. Justamente essa novidade e surpresa que se configuram, segundo a autora, como 

uma das faces da aprendizagem. A outra face diz respeito à sedimentação e ao enraizamento, 

ocorrendo por meio da repetição e do treino. O treino atua criando uma sedimentação das 

experiências afetivas inesperadas. A regularidade dos treinos cria uma familiaridade com as 

experiências e, por isso, ajuda a desenvolver uma atitude cognitiva e uma atenção especial. 

Assim, a aprendizagem inventiva mostra seu caráter paradoxal, além de exigir o “perder 

tempo” e a errância, ela envolve também, “um trabalho, uma repetição, uma disciplina, uma 

série de experiências, de exercícios e práticas que resultam na formação de hábitos e 
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competências específicas” (KASTRUP, 2001, p.24). A aprendizagem é entendida pela autora 

como “cultivo”, resultando de um aumento da força e de uma potência que já existe na 

cognição.  

 

Quando falamos em invenção recorremos a sua etimologia latina – invenire 

–, que significa compor com restos arqueológicos. Inventar é garimpar algo 

que restava escondido, oculto, mas que, após serem removidas as camadas 

históricas que o encobriam, revela-se como já estando lá. As mãos do 

pianista não são uma invenção ex-nihilo nem se definem por seu aparato 

biológico. Definem-se pela destreza, firmeza, precisão e perícia no 

movimento dos dedos, que são cuidadosamente produzidas. A capacidade de 

desenvolver movimentos tão finos e precisos existia como virtualidade, mas 

precisou ser cultivada por meio do ritmo de uma prática repetida 

(KASTRUP, 2005, 1278-1279). 

 

 Para Kastrup, o aprendizado por cultivo “é um processo de atualização de uma 

virtualidade, ganhando o sentido de diferenciação”. Nela, o novo e o antigo, o que surge e o 

que já estava lá, ligam-se por “uma linha de repetição, diferenciação e invenção” (KASTRUP, 

2005, 1279). O aprendizado é caracterizado pelo inacabamento do processo, isso porque não é 

concluído, sempre há um novo aprendizado. “Ele é contínuo e permanente, não se fechando 

numa solução e não se totalizando em sua atualização, precisando por isso ser sempre 

reativado” (KASTRUP, 2005, 1280). 

 Diante disso, é preciso considerar que a aprendizagem inventiva, entendida sobre a 

perspectiva da arte, requer errância, quando o aprendiz é afetado pelo signo, ele precisa 

realizar um movimento de dessubjetivação, de desprendimento, abrindo-se para o novo, 

reinventando-se. Assim, a experiência com o literário não pode ser compreendida no plano da 

adaptação, submetendo-se aos parâmetros da solução de problemas, com soluções prontas, 

pré-concebidas e caminhos determinados, envolve uma aprendizagem permanentemente 

criadora. “O aprendiz-artista não é aquele que repete mecanicamente uma mesma resposta ou 

uma regra definida, mas aquele que é capaz de reinventar-se permanentemente, inventando 

simultaneamente novos mundos” (KASTRUP, 2005, p. 128).  

 Na mesma direção do pensamento de Kastrup, encontra-se o pesquisador Walter Omar 

Kohan, que em seu texto “Entre Deleuze e a Educação: notas para uma política do 

pensamento” (2002), alerta para o fato de que a Educação parece habitar uma ontologia 

contrária à deleuziana da imanência, um mundo de transcendências que se fecha para o 

singular, para o acontecimento e para a potência da vida. Caso exemplar pode ser notado, 

segundo o autor, se refletirmos sobre o modelo de pensamento que domina as instituições de 
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ensino, a recognição, que cumpre a função de assujeitamento, bloqueando tudo aquilo que 

possa fazer pensar o novo.  

 Todo esse pensamento arborescente projetado pela escola leva o autor a questionar 

sobre o próprio modo de aprender: “Quem pode aprender quando se determina de antemão 

que há as boas e as más aprendizagens?” (KOHAN, 2002, p.129). Para Kohan não se aprende 

num mundo onde o controle se impõe sobre a vida, onde o singular é visto como ameaça e a 

diferença se encontra presa ao mesmo e ao semelhante. O aprendizado só ocorre por meio da 

multiplicidade, não há aprendizagem se há repetição do mesmo. Assim, Kohan afirma que o 

saber está relacionado à experiência, por isso é difícil antecipar como alguém aprende alguma 

coisa. Se alguém se vale de algum método para ensinar, pensar ou aprender acaba matando a 

experiência, por isso o autor, em conformidade com o pensamento de Deleuze, rejeita os 

métodos.  

 

O aprender está no meio do saber e do não saber. No meio. Para aprender há 

que se mover entre um e outro, sem ficar parado em nenhum dos dois. 

Aqueles que sabem e aqueles que não sabem não aprendem, não podem 

aprender. O aprender está no fluir do movimento do pensar, nos prisioneiros 

que continuam presos na imanência do interior da caverna e não naquele que 

se libertou para apreender a idéia transcendente. Aprender é uma velocidade, 

um movimento infinito e ilimitado. Mas não é o discurso da enormidade do 

saber humano nem a dualidade socrática que nos autoriza a descrevê-lo 

assim, pois não há deuses que saibam mais do que os seres humanos nem há 

nada que saber. Há, sim, a possibilidade de unir à diferença. É isso que 

significa aprender (KOHAN, 2002, p.129). 

 

 

Resumidamente, toda a discussão travada tanto por Kastrup quanto por Kohan 

remetem à filosofia de Deleuze que nos impulsiona a liberar o pensamento de tudo aquilo que 

nos imobiliza, indo de encontro aos poderes, às instituições, aos impedimentos, às 

representações, a tudo aquilo que nos bloqueia. Deleuze mostra a necessidade de liberar o 

espaço para a singularidade e para a multiplicidade. Nessa perspectiva, o aprender deleuziano 

implica um desprendimento de si, ultrapassar a subjetividade fundamentada no eu e na 

consciência, abrindo-se para os devires. Assim, mudando a direção e se desviando do eu, 

Deleuze nos ensina que aprender não é reproduzir, repetir um saber, mas inventar, pensar na 

ideia que não está na cabeça, mas no fora, fora de nós.   
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CAPÍTULO 3 – CAMINHOS DA PESQUISA  

 

O encontro com a obra de Gilles Deleuze ocorreu, pela primeira vez, no curso de 

Mestrado em 2012. Naquele momento, realizara a leitura do primeiro platô da obra Mil 

Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia (1995a), escrito em parceria com Félix Guattari, mas a 

complexidade da obra fez com que a leitura não avançasse e o livro voltasse para a estante. 

Com a inserção no curso de Doutorado em Estudos de Literatura, na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), no ano de 2015, pude ter um novo encontro com a filosofia da imanência 

de Deleuze, mais precisamente, quando comecei a frequentar as reuniões do LAPPA 

(Laboratório de Pesquisa e Práticas Artísticas) - um projeto criado pela Professora Doutora 

Diana Klinger, juntamente com alguns de seus alunos e ex-alunos do curso de Letras 

(Graduados, Mestrandos e Doutorandos da UFF) e pesquisadores de fora da universidade. A 

minha inclusão ao grupo se deu, ainda, no primeiro semestre daquele mesmo ano e as 

reuniões, que ocorriam uma vez por semana na UFF (principalmente) ou na Biblioteca 

Parque, situada na cidade do Rio de Janeiro, estenderam-se até o final de 2015. O 

Laboratório, que existiu somente naquele ano, previa, entre outras atividades, discussões 

teóricas e oficinas envolvendo tanto a poesia - oralização e leitura em voz alta - quanto 

experimentações com as diferentes artes. Com os “Lappeiros”, pude conhecer de forma mais 

aprofundada, em decorrência de uma leitura menos ligeira e de debates e análises realizadas, 

grande parte da obra que havia anteriormente abandonado.  

O conhecimento dos volumes dos platôs e de diferentes obras do autor tornava-se para 

mim um acontecimento. Digo isso porque, após essas leituras, as coordenadas de minha 

profissionalidade, exercidas em escolas públicas, bem como a forma de experimentar a vida 

não seriam as mesmas. Não me sentia mais confortável em produzir o que produzia antes, 

pensar como pensava antes, ser como era antes e, tampouco, educar como educava antes. A 

ideia de pensar um ensino de literatura de forma mais vital, conforme a perspectiva de Gilles 

Deleuze, passou a me provocar. O cruzamento entre a filosofia de Deleuze
26

 e o ensino de 

                                                 
26

 Mesmo já tendo apontado que Deleuze escreveu frequentemente em parceria com outros intelectuais – 

sobretudo Guattari - que são coautores dessas teorias, utilizarei frequentemente a expressão “filosofia de  

Deleuze” por entender que há um projeto filosófico construído pelo autor, fruto de parcerias, mas também de 

uma autoria individual. A respeito desse projeto filosófico, Roberto Machado (2015), aponta para o fato de que 

“o pensamento filosófico deleuziano é fundamentalmente a afirmação da divergência, da disjunção, em 

detrimento da identidade” (MACHADO, 2015, p.8). Caso exemplar, ocorre quando Deleuze retoma os textos de 

filósofos, textos de pensadores e não busca a identidade, mas afirmar a diferença. Para Machado, “esse 

procedimento de apropriação e modificação das ideias dos pensadores que ele toma como aliados que permite 

dar conta do diferencial próprio ao seu pensamento, do que constitui sua singularidade como filósofo” 

(MACHADO, 2015, p.15). Desse modo, a filosofia de Deleuze, não tem somente a diferença como tema, ela 
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literatura, mesmo pertencendo a domínios diferentes, tornava-se, no meu íntimo, desejável. 

Comecei, então, a vislumbrar uma pesquisa para ligar esses dois mundos: a teoria pela qual 

fui afetada e a prática da sala de aula. Foi esse cruzamento que comecei a perseguir.  

Longe de tentar a reprodução do estilo deleuziano e a criação de um método - algo que 

seria anti-deleuziano, visto que o autor rejeita mesmidades e imitações - o que me despertou 

interesse foi a possibilidade de pensar algo entre o ensino de literatura e o plano de 

pensamento de Deleuze. Walter Omar Kohan, em seu texto “Entre Deleuze e a Educação: 

notas para uma política do pensamento” (2002), mostra que “entre” não significa estritamente 

um ou outro, mas diz respeito aos dois. De um lado, o acontecimento Deleuze, com a filosofia 

da multiplicidade e o modo como pensa a produção da subjetividade, questões que me 

despertavam interesse; e, de outro lado, o ensino de literatura, o leitor, a leitura canônica e não 

canônica, os documentos, a sala de aula, os alunos, os professores, os conteúdos, as 

avaliações, um conjunto de práticas discursivas e não discursivas, entre outros – que faziam 

parte de minha vida profissional. A busca seria por pensar nos movimentos desse cruzamento, 

um devir deleuziano na minha prática de professora de literatura. Para isso algumas questões 

passaram a ser perseguidas: Que tipo de subjetividade o ensino de literatura vinha ajudando a 

produzir? Que desdobramentos poderiam ocorrer nas aulas de literatura se considerada a 

ausência do sujeito a-singular, não universal como fundamento e levando em consideração a 

filosofia da multiplicidade de Deleuze?  

Em busca de encontrar respostas para os questionamentos, esta tese tem como objetivo 

geral realizar o cruzamento entre o ensino de literatura e o plano de pensamento de Deleuze. 

Um cruzamento que se daria por meio de um processo de criação/invenção pedagógica a 

partir de duas turmas de terceira série de Ensino Médio de escolas públicas, de modo a refletir 

sobre a perspectiva da imanência, do devir, da produção da subjetividade
27

 e da 

multiplicidade, contribuindo para o processo de ressignificação da minha prática, por meio de 

uma pesquisa-ação. 

Para que o objetivo geral da pesquisa-ação possa ser concretizado, é necessário tecer 

uma aproximação com o campo de observação e com os sujeitos da investigação para a 

                                                                                                                                                         
também é feita privilegiando-a, por uma retomada criadora de pensamentos que relaciona e agencia por 

expressarem, em graus diversos, a diferença. 
27

  O plano de pensamento de Deleuze não se volta para o que é da ordem da substância, do sujeito e de seus 

atributos, com essencialismos e permanências. O que interessa a Deleuze são os devires, não o que alguém 

significa ou o quanto se encaixa em padrões. Para Deleuze o ser não é, ele devém e isso se dá na relação com as 

forças do fora, sem qualquer ordem determinada, que defina sua organização. A natureza do ser se dá por meio 

de sua prática, pelos movimentos, afetos e lentidões de que é capaz. O que tal síntese implica é a compreensão 

de que no pensamento de Deleuze a noção de subjetividade é processual e maquínica. 
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geração de corpora. Neste sentido, é imprescindível realizar um exame aprofundado dos 

dispositivos de produção de textos gerados na pesquisa de campo, entendida como parte da 

pesquisa-ação, para, por fim, realizar a intervenção pedagógica. Apesar de a intervenção ser 

baseada numa forma de subjetivação mais próxima ao pensamento deleuziano, faz-se 

necessário mencionar, que isso não ocorrerá de forma tão absoluta, visto que o processo de 

aproximação com o pensamento de Deleuze se dará por meio de rupturas e intersecções com 

processos e práticas discursivas já hegemônicas, num feixe de tensões.  

Assim, destaco como objetivos específicos a serem perseguidos na pesquisa: 1) 

Discorrer sobre a filosofia de Deleuze, centrando a análise em questões que ajudam a pensar o 

sujeito, a subjetividade e os possíveis desdobramentos; 2) Refletir sobre ferramentas -

avaliativas, pedagógicas e teóricas - que atuam direta ou indiretamente sobre o ensino, de 

modo a identificar pontos de controle ou singularização que cada uma delas promove; 3) 

Investigar junto aos sujeitos da pesquisa os processos de subjetivação que vinham sendo 

(re)produzidos no cotidiano escolar, inclusive, nas aulas de literatura das escolas investigadas; 

4) Refletir sobre os efeitos - potências e riscos – produzidos no encontro dos jovens com a 

literatura ao longo da intervenção pedagógica; 5) Apontar o modo como a investigação 

contribui para a ressignificação da minha prática.  

Nessa caminhada de elaboração teórica, de criação de uma prática pedagógica, que 

acontece em meio a um processo de ressubjetivação que me atravessa como 

pesquisadora/professora e aos meus alunos através da pesquisa-ação, a hipótese desenvolvida 

relaciona-se a um intercâmbio entre teoria e prática pedagógica. Assim, penso que o ensino de 

literatura pelo viés da imanência, do devir, da produção da subjetividade e da multiplicidade 

deleuziana, numa aproximação com os afetos dos discentes, poderia representar uma 

alternativa para uma prática com maior potência de singularização e poder de afetação,  

resultando, inclusive, na captação de leitores literários.  

Dito isso, a pesquisa aqui desenvolvida possui um caráter experimental e a pesquisa-

ação empreendida nessa proposta metodológica consiste em conectar pesquisa e ação em um 

processo único, no qual os sujeitos da pesquisa (professor/pesquisador e alunos) participam 

em conjunto da reflexão sobre as aulas de literatura, tentando compreender a realidade 

investigada, identificando problemas e buscando soluções para os mesmos, de modo que a 

prática possa ser ressignificada. Concomitantemente a esse processo, se dá a produção e uso 

de conhecimento, que neste caso, estão norteados pela teoria deleuziana (THIOLLENT, 

1986). 
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Segundo Michel Thiollent, em sua obra Metodologia da pesquisa-ação (1986), a 

pesquisa-ação é um tipo de pesquisa que pode vir a desempenhar um importante papel no 

estudo e aprendizagem dos pesquisadores e do grupo envolvido em situação problemática, 

que pode ser qualquer situação que mereça investigação para ser elaborada e conduzida. Um 

dos principais objetivos dessa pesquisa, segundo o autor, é dar ao pesquisador e grupo de 

participantes os meios para responderem aos problemas da situação em que vivem com uma 

ação transformadora.  Thiollent (1986, p.16) também considera que a pesquisa-ação encontra 

um contexto favorável quando os pesquisadores não limitam suas investigações a aspectos 

burocráticos, mas quando as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a fazer. Os 

pesquisadores precisam desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos 

observados, propor soluções quando for possível, acompanhar as ações e fazer progredir a 

consciência dos participantes no que diz respeito a existência de soluções. Segundo o autor: 

  
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação e do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14) . 

 

A pesquisa-ação será realizada através de estudo longitudinal, de abordagem 

qualitativa, que supõe, segundo os pesquisadores Bodgan e Biklen (1982, n.p., apud LÜDKE 

e ANDRÉ, 2015, p.11), o “contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, através de um trabalho intensivo de campo”. O estudo 

qualitativo buscará o olhar sobre “aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p.32).   

Como instrumentos metodológicos serão utilizados a pesquisa etnográfica da prática 

escolar de cunho exploratório, grupo focal e entrevistas. Inicialmente, é importante apresentar 

cada um desses recursos metodológicos separadamente e, depois, em correlação. O primeiro 

ponto importante a ser mencionado é que o estudo etnográfico da prática escolar permite um 

aprofundamento na instituição pesquisada de modo a captar as práticas cotidianas nela 

vivenciadas, reconstruindo “os processos e as relações que configuram a experiência escolar 

diária” (ANDRÉ, 2003, p. 41), sem prejuízo de sua complexidade e da dinâmica natural. O 

conhecimento profundo dessa instância particular possibilita a formulação de hipóteses 

teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um determinado fenômeno. Segundo Marli 

André, o uso da etnografia no estudo da prática escolar cotidiana proporciona: 
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[...] colocar uma lente de aumento na dinâmica das relações e interações que 

constituem o seu dia-a-dia, apreendendo as forças que a impulsionam ou que 

a retêm, identificando as estruturas de poder e os modos de organização do 

trabalho escolar e compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse 

complexo interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, 

negados, reconstruídos ou modificados (ANDRÉ, 2003, p. 41). 

 

Além da etnografia da prática escolar, outra técnica utilizada como instrumento de 

construção de corpora e objetos de reflexão para a pesquisa foi o grupo focal. Segundo o 

pesquisador José Damico (2006), essa técnica estimula e propicia a interação entre os 

participantes com encontros grupais para obtenção de dados, a partir de discussões em que os 

participantes podem expressar experiências, pontos de vista, crenças, valores, atitudes. A 

técnica contribui, ainda, para a investigação de questões “complexas relacionadas a 

dificuldades, necessidades ou conflitos não claros ou pouco explicitados” (DAMICO, 2006, p. 

40) na pesquisa. Em outras palavras, o caráter interativo dessa técnica permite a captação de 

zonas de conflito, contradições e tensões nas falas dos jovens, o que contribui para 

potencializar a análise discursiva. Alinhando-se com o processo de pesquisa-ação, 

proporciona interação e cooperação entre o professor/pesquisador e o aluno, possibilitando o 

diagnóstico da realidade investigada, execução de ações e avaliação das consequências dessas 

ações.   

Para aprofundar questões lançadas no grupo focal, a entrevista tornou-se uma 

importante aliada, contribuindo também para a produção de corpora para a pesquisa. Os 

autores Décio Rocha, Maria Del Carmen Daher e Vera Lúcia Sant’Anna (2004) questionam o 

caráter da entrevista tratada como uma ferramenta técnica que auxilia meramente o 

entrevistado a expressar uma informação, que respondendo às indagações do entrevistador, 

funciona como uma verdade ou como uma facilitadora da revelação daquilo que o informante 

sabe e que o entrevistador precisa saber. Cria-se, pois, erroneamente “uma visão de linguagem 

homogênea, monológica, transparente, de sentido monossêmico, segundo a qual o dito por um 

sujeito uno corresponde à representação de uma verdade” (ROCHA, DAHER & 

SANT’ANNA, 2004, n.p.).  

Para os pesquisadores, a entrevista deve ser pensada como um dispositivo de produção 

de textos a partir de uma ótica discursiva. Para eles, existe uma “massa de textos” que circula 

em diferentes suportes e se distribuiu de formas variadas no universo discursivo e que são 

produzidos em momento anterior ao da realização da entrevista. Assim, “a entrevista não é 

mera ferramenta de apropriação de saberes, representando, antes, um dispositivo de produção 
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/ captação de textos, isto é, um dispositivo que permite retomar/condensar várias situações de 

enunciação ocorridas em momentos anteriores” (ROCHA, DAHER & SANT’ANNA, 2004, 

n.p.). Encaixando-se perfeitamente na pesquisa-ação, a entrevista favorece o surgimento de 

produção textual , que permite a reflexão da prática e a produção de conhecimento.  

Menga Lüdke e Marli André (2015) também chamam a atenção para o fato de que o 

entrevistador precisa estar atento não somente ao roteiro e às respostas dadas, também há os 

gestos, as expressões, entonações, hesitações, mudança de ritmo, toda uma comunicação não 

verbal presente que se torna relevante para a validação do que foi dito. Segundo as autoras:  

 
[...] não é possível aceitar plena e simplesmente o discurso verbalizado como 

expressão da verdade ou mesmo do que pensa ou sente o entrevistado. É 

preciso analisar e interpretar esse discurso à luz de toda aquela linguagem 

mais geral e depois confrontá-la com outras informações da pesquisa e dados 

sobre o informante. (LÜDKE e ANDRÉ, s/d, p.43) 

  

Um instrumento que passou a ser considerado após ser, por diferentes momentos, 

mencionado por alunos nas entrevistas realizadas, diz respeito ao Facebook Ocupa JBM
28

. 

Trata-se de uma ferramenta digital construída por alunos das duas escolas investigadas que 

participaram da Ocupação estudantil da escola JBM (retomaremos esse assunto adiante). A 

ferramenta digital auxiliou na reflexão sobre o momento histórico em que os alunos estavam 

inseridos, ajudou a pensar nas práticas desenvolvidas por eles durante o período que durou a 

ocupação e nos discursos por eles proferidos. Todas essas questões se transformaram em 

material textual para a pesquisa. 

O fato é que a aproximação com as escolas e a utilização desses instrumentos de 

geração de corpora para a pesquisa, por meio da etnografia da prática escolar, grupos focais 

entrevistas e análise dos discursos proferidos no Facebook “Ocupa JBM”, propicia ao 

pesquisador ouvir as vozes da diferença e pensar o campo não de maneira distanciada, 

estática, repetitiva, mas como uma prática que abriga agenciamentos coletivos de enunciação, 

com graus diferentes de acomodação, contestação e resistência, com uma pluralidade de 

linguagens que precisavam ser investigadas, produzindo textos significativos para análise 

qualitativa.  

 Numa direção contrária ao de agenciamentos de corpos e de enunciação, a 

autobiografia do leitor foi outro dispositivo, não menos potente, de produção de textos e 

construção de corpora para a pesquisa. Trata-se, segundo a pesquisadora Annie Rouxel, na 

                                                 
28

 Disponível em: https://www.facebook.com/OCUPA-JBM-210806322632120/. Acesso 03 de junho de 2017. 

https://www.facebook.com/OCUPA-JBM-210806322632120/
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obra “Autobiografia do leitor e identidade literária” (2013), de uma técnica em que o leitor 

“evoca os livros que o marcaram e analisa, ao longo das obras e de sua vida, as variações de 

sua relação com o texto na leitura” (ROUXEL, 2013, p. 67). Nessa caminhada emerge no 

leitor a imagem de si mesmo, a “exploração do sujeito por ele mesmo”, reverberando uma voz 

narcísica. A autora comenta que é um gênero centrado na leitura que abre reflexão sobre 

diferentes pontos, entre eles: a importância que pode ter a literatura na formação de um 

indivíduo, para os modos de apropriação dos textos e para o lugar da subjetividade na 

construção do sentido.    

Nesse processo de pesquisa-ação que envolve como último passo a elaboração e a 

aplicação de uma proposta experimental para a criação/invenção de minha prática pedagógica, 

recorro, como  um dos instrumentos de concretização da prática, ao método do círculo de 

leitura, algo amplamente difundido no país a partir do Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura (PROLER)
29

, criado em 1992, e retomado por Rildo Cosson, na obra Círculos de 

leitura e letramento literário (2014). Segundo o autor, o círculo de leitores, que ajuda a 

formar grupos e comunidades de leitores, é uma prática privilegiada. Isso porque “ao lerem 

juntos, os participantes do grupo tornam explícito o caráter social da interpretação dos textos 

e podem se apropriar do repertório e manipular seus elementos com um grau maior de 

consciência, quer seja para reforçar ou para desafiar conceitos, práticas e tradições” 

(COSSON, 2014, p. 139). O autor mostra que os círculos de leitura possuem um caráter 

formativo e favorecem um aprendizado coletivo e colaborativo, ampliando o horizonte 

interpretativo da leitura individual por meio do diálogo em torno do que é lido.  

Mesmo havendo na escolha desse método certa tensão em relação à teoria por mim 

perseguida, principalmente, por haver em tal proposta uma fórmula facilitadora, um caminho 

pronto a seguir, a prática desenvolvida, como já apontado anteriormente, foi produzida em 

meio a rupturas e intersecções com outras práticas já hegemônicas, entre elas, o círculo de 

leitura, que apesar de ser algo amplamente estudado e utilizado em diferentes salas de aula, 

tratava-se de uma proposta nova para aquelas turmas. Para além do círculo de leitura, na 

prática desenvolvida outras propostas foram sendo realizadas a partir do desejo, que maquina 

e que produz agenciamentos e devires, possibilitando a reflexão e (re)construção de minha 

prática pedagógica.  
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 Disponível em: http://proler.culturadigital.br/oproler/. Acesso em 02 maio de 2019. 

http://proler.culturadigital.br/oproler/
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3.1- Contextualização do campo 

 

Após essa breve apresentação do percurso metodológico utilizado na pesquisa, faz-se 

necessária uma contextualização do campo. Nesse sentido, o lócus da investigação ficou 

direcionado a duas escolas públicas tradicionais no município de Campos dos Goytacazes, 

Estado do Rio de Janeiro: Escola Técnica Estadual Agrícola Antonio Sarlo e Escola Técnica 

Estadual João Barcelos Martins. A respeito da primeira escola investigada, a Escola Técnica 

Estadual Agrícola Antonio Sarlo (ETEAAS)
30

, o Agrícola (nome ao qual passarei a me 

remeter a esta instituição de ensino), atualmente, pertence à Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia (SECT), vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e sua sede 

atual localiza-se na Fazenda Aldeia, às margens da BR 356, no Distrito de Guarus. A segunda 

escola investigada, Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins
31

, JBM (nome ao qual 

passarei a identificar a instituição), também pertence à Fundação de Apoio às Escolas 

Técnicas (FAETEC), subordinada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 

Janeiro, desde outubro de 1997, estando sua sede localizada em uma área urbana, situada na 

Avenida Alberto Lamego, 712, no bairro Horto.  

O interesse em estudar o Agrícola surgiu por ser a instituição o meu local de trabalho, 

onde ministro aulas de literatura em turmas de Ensino Médio, desde o ano de 2011. Para além 

disso, havia a inquietação que se fazia presente sempre que lançava o olhar sobre aquilo que 

vinha produzindo, nesta instituição de ensino, com meus alunos, algo que foi sendo 

potencializado após o meu encontro com a filosofia de Deleuze. Em outras palavras, o lugar 

teórico mais pós-estrutural do pensamento de Deleuze, seus conceitos e suas ideias a respeito 

da subjetividade do leitor e sua filosofia da multiplicidade, ao mesmo tempo, que acenavam 

como uma potência, desterritorializavam a minha prática e os meus pressupostos de formação. 

Assim, muito daquilo que eu vinha valorizando até aquele momento, foi posto em questão, 

por exemplo, o formato das aulas, o modo de ler na escola e alguns pressupostos apreendidos 

ao longo de minha formação docente, que eram reproduzidos por mim. Diante de tudo isso, já 

                                                 
30

 É importante mencionar que, segundo o Projeto Político Pedagógico da instituição, ela foi criada pela Secretaria Estadual 

de Agricultura, Indústria e Comércio, no segundo semestre de 1955, tendo desfrutado, desde a sua criação de 

reconhecimento, por ser, durante anos, a única escola estadual voltada para a formação de Técnicos em Agropecuária da 

região Norte Fluminense e também por oferecer alojamento para alunos residentes oriundos de outros municípios e estados 

brasileiros.  
31

 Segundo o Projeto Político Pedagógico da instituição, a escola surgiu pelo Decreto nº 3.179-A em 10 de maio 1980, com a 

designação de Centro Interescolar João Barcelos Martins (CIE). Em 17 de março de 1989, o CIE passou a denominar-se 

Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, através do Decreto nº 12.768, publicado no D.O. de 20.03.89. O perfil 

tecnológico desta instituição e os diferentes cursos oferecidos (Administração, Análises Clínicas, Eletromecânica, 

Enfermagem e Segurança do Trabalho) costumam atrair jovens de diversos extratos sociais e oriundos de diferentes 

municípios do Norte e Noroeste Fluminense.  
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que a proposta de pesquisa era de gerar uma intervenção pedagógica, entendia que, pela 

angústia surgida em aulas dadas no Agrícola, o processo que previa imbricações entre práticas 

discursivas já hegemônicas e uma forma de subjetivação mais próxima ao pensamento 

deleuziano, bem como uma ressignificação da minha atividade docente deveria ser realizado 

nesta mesma instituição.  

O interesse pela Escola João Barcelos Martins surgiu por duas razões distintas: a 

primeira, devia-se ao fato de a unidade escolar receber alunos de ingresso direto oriundos do 

ensino fundamental da rede FAETEC, principalmente, do Agrícola. Assim, os alunos que 

terminam o nono ano do ensino fundamental do Agrícola, quando não se interessam em 

seguir no curso técnico em Agropecuária oferecido pela instituição, optam pelo ingresso no 

JBM devido ao acesso automático na instituição e à variedade de cursos técnicos. Além desse 

fator, que ligava essas duas instituições, o desejo de realizar, paralelamente, uma intervenção 

pedagógica com uma turma do JBM, surgiu também por notar a participação efetiva de alguns 

alunos do Agrícola, que pertenciam ao meu grupo de investigação, dentro do JBM, em 2016, 

quando houve o movimento de ocupação estudantil da escola. Como nas entrevistas dos 

alunos do Agrícola havia menção ao movimento e a participação deles na ocupação, pensei na 

possibilidade de fazer parte também dessa instituição JBM, participar do cotidiano da escola, 

me integrar aos alunos que participaram do movimento e, por entender que eles também 

poderiam contribuir com a pesquisa, realizar a intervenção pedagógica com esses discentes. 

Pensando assim, propus um trabalho voluntário ao diretor da escola. Como sou professora 

efetiva da rede FAETEC e havia falta de professores na grade de alunos do JBM, o diretor 

aceitou a proposta.  

Apesar do desejo em desenvolver a prática com os alunos do Agrícola e JBM, algumas 

questões precisam ser tocadas. O ensino médio técnico na Fundação de Apoio à Escola 

Técnica - FAETEC, uma entidade sem fins lucrativos, cuja funcionalidade se justifica pela 

implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública e gratuita no 

Estado do Rio de Janeiro - viveu nos últimos anos, um processo de sucateamento e 

deteriorização das unidades e do ensino devido à falta de repasse dos recursos financeiros 

para a manuntenção e custeio de seus prédios e também dos seus cursos. Com uma escassez 

que ia desde o material de insumo até o material humano, visto que faltavam nas unidades 

professores, técnicos administrativos e funcionários em geral.  

A questão ficou aguda quando o Estado do Rio de Janeiro, em 2016, com a 

justificativa de crise política e econômica, deu prosseguimento a um projeto de precarização 

do ensino público fluminense, que não se restringia às escolas técnicas da FAETEC, mas 
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atingia também a rede de ensino superior estatal: UENF (Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro), UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) UEZO 

(Centro Universitário Estadual da Zona Oeste), CECIERJ (Centro de Educação a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro), correndo o risco de serem, todas elas, inviabilizadas por uma 

política deliberada de destruição por parte do governo Luiz Fernando Pezão. Essa ação do 

governo envolvia a falta de repasse de verbas para custear funcionamento dessas importantes 

instituições de ensino, bolsas em atraso, bem como o não pagamento dos salários aos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas (chegando até quatro meses de salários 

atrasados).   

Essa situação caótica e de desmonte promovidos pelo governo do Rio de Janeiro 

parecia ter um meta clara: diminuir o interesse e o apreço da população por instituições que 

lutaram historicamente para se construírem e para garantirem sua qualidade. A crise pela qual 

passou e continua passando essas instituições acende a preocupação de um projeto político 

maior do governo: de retirar a responsabilidade do Estado com a educação, aumentando a 

participação da iniciativa privada na gestão do orçamento público. No que diz respeito às 

importantes universidades públicas brasileiras mencionadas, o objetivo deliberado do governo 

parece ser também o de causar apatia frente a um processo que visa, claramente, a 

privatização.  

As implicações diretas dessa situação de desmonte da FAETEC foram observadas já 

na escolha dos sujeitos da pesquisa. No Agrícola, naquele momento – início do ano de 2017 - 

o determinante foi pensar na turma que estaria matriculada durante todo o processo de 

investigação. Como se tratava de uma pesquisa longitudinal, a turma investigada teria que 

estar matriculada ao longo de todo o ano de 2017 até maio de 2018, isso porque, de fevereiro 

até maio de 2017, ocorreria a pesquisa com o registro de conversas informais em diário de 

campo, as entrevistas e os grupos focais para a geração de corpora para a pesquisa. Já a partir 

de 22 de maio de 2017 até 07 de maio de 2018, tempo em que duraria o ano letivo, haveria a 

elaboração e a aplicação da intervenção junto a essa turma
32

, aplicação de atividades, novos 

grupos focais, autobiografia de leitor e círculo de leitor. Diante da situação de sucateamento 

da instituição provocada pelo governo estatual, a única turma de Ensino Médio da escola que 

estaria matriculada no período de tempo requerido, seria a turma que, no ano letivo de 2017, 

entraria na terceira série do Ensino Médio, uma turma formada por oito alunos. Destaco que 

                                                 
32

 É importante mencionar que, em decorrência da greve de professores em 2016 - que durou aproximadamente 

três meses - o ano letivo precisou ser postergado, provocando alterações também em relação ao início do ano 

letivo de 2017. 
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no ano de 2016, não houve turma de primeira série na escola. A Secretaria de Ciências, 

Tecnologia e Inovação, responsável pela rede FAETEC, justificou a ausência dessa turma - 

algo ocorrido pela primeira vez na história da instituição - pela pequena procura de inscritos 

no curso.   

Em relação ao JBM, a escola sentiu fortemente o impacto da falta de investimentos na 

redução do número de alunos para o ano letivo de 2017, havia também falta de docentes para 

ministrar aulas em diferentes disciplinas. Diante da falta de docentes, o diretor disponibilizou 

para minha escolha quatro turmas em etapas diferentes do Ensino Médio. Como no Agrícola 

ficaria com uma turma de terceira série para desenvolver a pesquisa, optei também por turma 

de terceira série no JBM, de modo a realizar um inercâmbio profícuo. As aulas seriam dadas 

para uma turma de Análises Clínicas, composta por vinte alunos, ao longo de todo o ano 

letivo de 2017, que iniciaria e terminaria no mesmo período do Agrícola.  

Dito isso, a fase inicial da pesquisa ocorreu em fevereiro de 2017, após encontro e 

exposição do trabalho para a direção das duas escolas investigadas (ANEXO I) e (ANEXO 

II). Dada a autorização, foi iniciado um trabalho de observação que levaria em consideração 

três dimensões da dinâmica social expressa no cotidiano escolar das escolas: a institucional, a 

pedagógica e a sociopolítica/cultural. Segundo André (2003, p. 42-43), a dimensão 

institucional envolve os aspectos referentes à prática escolar, tais como: organização do 

trabalho pedagógico, recursos humanos e materiais, estruturas de poder e as diferentes 

relações que se formam no cotidiano da vida escolar. Essa dimensão afeta diretamente a 

organização do ensino em sala de aula e, ao mesmo tempo, mostra-se afetada por 

determinações do social, com o qual o contexto se articula, por exemplo, as influências 

recebidas das políticas educacionais, pressões e expectativas dos pais e da população com 

relação à educação escolar, entre outras influências.  

A dimensão pedagógica é definida, pela autora, como as situações de ensino nas quais 

o encontro professor-aluno-conhecimento acontece. Esse encontro pode ser percebido, 

segundo André, pela apreensão ativa dos conteúdos pelos alunos, através da medição do 

professor e por todo processo de interação com componentes afetivos, morais, políticos, 

cognitivos, sociais, entre outros. Entre as situações de ensino ligadas à dimensão pedagógica é 

possível considerar os objetivos, os conteúdos do ensino, o material didático, a linguagem 

utilizada, as atividades e as formas de avaliação. Para André, no estudo da dinâmica da sala 

de aula é importante “analisar os conteúdos e as formas de trabalho em sala de aula, pois só 

assim se poderá compreender como a escola vem concretizando a sua função socializadora” 

(ANDRÉ, 2003, p.44). Já a dimensão sociopolítica/cultural se refere aos determinantes 
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macroestruturais da prática educativa. Segundo a pesquisadora, “esse âmbito de análise inclui 

uma reflexão sobre o momento histórico, sobre as forças políticas e sociais e sobre as 

concepções e os valores presentes na sociedade” (ANDRÉ, 2003, p.44). 

A observação, presente na etapa da pesquisa-ação, antes da aplicação da prática 

experimental - ocorreu nas duas escolas no período de fevereiro a maio de 2017. Em se 

tratando do Agrícola, ela foi realizada em dois dias na semana, totalizando uma carga horária 

de quatro horas semanais – havendo alterações em função das eventualidades do campo de 

pesquisa. O fato de desempenhar o papel de professora e fazer parte do cotidiano dos alunos 

favoreceu a inserção ao grupo num duplo papel, também como investigadora, ao mesmo 

tempo, apontou para um desafio, lançar o olhar de pesquisadora sobre processos que já 

conhecia e novos processos, ou seja, sair do meu lugar comum e naturalizado. No JBM, a 

observação foi realizada sempre às quartas feiras, totalizando também quatro horas semanais. 

Nessa escola ocorreu um movimento contrário ao do Agrícola, visto que por não fazer parte 

do grupo, naquele primeiro momento de observação, apresentei-me para eles como 

pesquisadora e, somente depois de maio (início do ano letivo de 2017), passei a ministrar as 

aulas. O objetivo desse contato seria refletir sobre as três dimensões (institucional, a 

pedagógica e a sociopolítica/cultural) na dinâmica escolar. Esse momento foi também 

importante para perceber como funcionava a dinâmica das relações e interações no cotidiano 

escolar, as estruturas de poder, a subjetivação estimulada por cada instituição e o modo como 

os alunos reagiam a isso.  

Por meio da análise, da observação, um dado novo passou a ser considerado na 

pesquisa: alunos que faziam parte dos grupos de investigação das duas escolas traziam em 

seus discursos referências ao movimento de ocupação ocorrido em 2016, do qual participaram 

ativamente. Esse dado novo por fazer parte da dinâmica sociopolítica/cultural daqueles 

discentes contribuiu para que a perspectiva de análise fosse ampliada, passando a interessar 

também pensar a subjetividade produzida naquele período em que um grupo de alunos 

escapou ao controle e engendrou novo espaço-tempo, gerindo o próprio espaço. 

Conforme o tempo avançava, a observação permitiu pensar em novos instrumentos de 

construção de corpora e objetos de reflexão para a pesquisa. Foram realizados os grupos 

focais que auxiliaram na compreensão sobre a percepção dos alunos em relação aos processos 

de subjetivação que vinham sendo (re)produzidos no cotidiano escolar, incluindo, nas aulas de 

literatura. Os grupos focais ocorreram em um esquema mais flexível, com maior liberdade no 

percurso dos participantes - existindo tópicos principais a serem cobertos - contribuindo para 

que houvesse uma sequência lógica entre os assuntos, dos mais simples aos mais complexos 
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(ANEXO III) e (ANEXO IV). Foram três os grupos focais: a) o primeiro formado por oito 

alunos da terceira série do Agrícola, que passo a denominar GFA; b) o segundo formado por 

nove alunos ocupantes denominado GFO; c) o terceiro constituído por quinze alunos
33

 da 

terceira série do JBM, chamado de GFJBM. Esse instrumento de construção de texto foi 

gravado com a permissão dos participantes e, as falas, posteriormente, transcritas.  

As entrevistas também tornaram-se importantes para a pesquisa, principalmente para 

desenvolver melhor algum ponto mais nebuloso ou de tensão que não tenha ficado claro no 

grupo focal. As entrevistas foram realizadas com o grupo de alunos ocupantes do Agrícola e 

do JBM (EO) - (ANEXO V). Essas entrevistas ocorreram de forma individual e em grupo, 

foram gravadas com o consentimento dos entrevistados
34

 e, posteriormente, transcritas, 

seguindo um roteiro semi-estruturado, ou seja, algumas perguntas foram previamente 

delineadas, abrindo-se margem, no momento da conversa, para o surgimento de novas 

questões.  

Tanto grupos focais como entrevistas estimulam a própria natureza da pesquisa-ação, à 

medida que permitem a investigação do processo, uma revisão constante da realidade 

observada e novas interpretações, sugerindo estratégias de reflexões elaboradas coletivamente 

por todos os sujeitos da pesquisa. 

A construção desses instrumentos de geração e construção de corpora esteve sempre 

pautada nos estudos de Mikhail Bakhtin, com ênfase no texto “Metodologia das Ciências 

Humanas” (2015). Segundo o autor, “a interpretação das estruturas simbólicas tem de 

entranhar-se na infinitude dos sentidos simbólicos” (BAKHTIN, 2015, p. 399), razão pela 

qual não é possível tomar os dados nas ciências humanas com a mesma acepção das ciências 

exatas. Segundo o autor, o sujeito não pode ser percebido e estudado como coisa, porque não 

pode tornar-se mudo, sendo assim, o conhecimento que se tem dele deve ser dialógico, o que 

significa dizer que “cada palavra (cada signo) do texto leva para além dos seus limites. Toda a 

                                                 
33

 Apesar do convite feito a todos os vinte alunos da terceira série do JBM, somente quinze deles estiveram 

presentes, participando efetivamente do grupo focal.  
34

 Cabe também mencionar a respeito dos sujeitos da pesquisa que, desde o início, os alunos do Agrícola e JBM 

foram informados sobre a pesquisa, seus objetivos, o trabalho de campo e convidados a participar dela, 

assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - autorizado pelos pais ou responsáveis legais dos 

menores (Anexo VI) - ou o Termo de Assentimento - com o consentimento livre e esclarecido dos sujeitos 

participantes maiores de idade (Anexo VII). Foram informados também que, caso quisessem, poderiam a 

qualquer momento se desligar da pesquisa. Os papéis estavam claros, os estudantes sabiam que as entrevistas e 

os grupos focais eram para a realização da minha tese de Doutorado. Nesse sentido, estavam cientes de que a 

participação deles mostrando as percepções, as opiniões e os sentimentos diante daquilo que estava sendo 

investigado era fundamental para o êxito da pesquisa.  
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interpretação é o correlacionamento de dado texto com outros textos” (BAKHTIN, 2015, p. 

400).  

Deleuze e Guattari, no texto “Postulados da Lingüística” (1995b), comentam que não 

existe “enunciação individual” e, tampouco, “sujeito de enunciação”. Segundo eles, poucos 

são os linguístas que analisam o caráter “necessariamente” social da enunciação e destacam 

Bakhtin, como um exemplo positivo, por realizar tal operação. Os autores mostram que a 

noção de agenciamento coletivo torna-se mais importante porque dá conta desse caráter 

social. “O caráter social da enunciação só é intrinsicamente fundado se chegamos a mostrar 

como a enunciação remete, por si mesma, aos agenciamentos coletivos” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995b, n.p.).  Assim, apontam para o fato de todo o discurso ser um discurso 

indireto livre, não havendo contornos nítidos inserção de enunciados individuados, nem 

sujeitos da enunciação, mas um agenciamento coletivo. “Não é a distinção dos sujeitos que 

explica o discurso indireto; é o agenciamento, tal como surge livremente nesses discursos, que 

explica todas as vozes presentes em uma voz” (DELEUZE e GUATTARI, 1995b, n.p.). Aqui, 

mais uma vez, Deleuze e Guattari referenciam Bakhtin por ser um autor que destaca a 

importância do discurso indireto, especialmente na forma dita livre, tratando da teoria da 

enunciação para além das categorias linguísticas tradicionais. Para Deleuze, Guattari e 

Bakhtin o sujeito da enunciação e sujeito do enunciado desaparecem e se misturam em 

sucessivas polifonias. Em outras palavras, ninguém fala exclusivamente por si, ou colocando 

aspas ou travessão e citando as palavras de outro. “Existem muitas paixões em uma paixão, e 

todos os tipos de voz em uma voz, todo um rumor (...)” (DELEUZE e GUATTARI, 1995b, 

s.p.). Desse modo, os dados produzidos e perseguidos na pesquisa são textos, construtos 

discursivos, agenciamentos.  

 Apresentado o traçado metodológico, é importante, ainda, um breve esclarecimento 

sobre um ponto problemático da pesquisa, que ganha um contorno ainda mais sensível se 

pensada na relação da pesquisadora com a escola Agrícola. O fato de se tratar de uma situação 

investigada em um ambiente familiar - a escola em que, anteriormente à pesquisa, já atuava 

como docente – envolviam riscos, principalmente, pelo acúmulo das funções que eu exercia - 

professora da turma e pesquisadora. Entre possíveis riscos, cito: 1) poderia existir uma 

confusão entre opiniões preexistentes da pesquisadora - por já estar inserida naquele local 

pesquisado - e as descobertas do estudo. 2) Havia também o risco de, por ter conhecimento 

prévio dos sujeitos, inconscientemente, levada pelo rigor da prática docente enraizada, tentar 

controlar a pesquisa, impondo categorias de análises de fora para dentro, em vez de serem 

construídas ao longo do processo.  
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Seguindo as orientações de André, antes da pesquisa de campo propriamente dita, era 

importante enquanto pesquisadora compreender que o trabalho etnográfico deveria se voltar 

para “os valores, as concepções e os significados culturais dos atores pesquisados, tentando 

compreendê-los e descrevê-los e não encaixá-los em concepções e valores do pesquisador” 

(ANDRÉ, 2003, p.46). E ainda, estar atenta sempre para os limites entre “objetividade e 

participação”, ou seja, procurar trabalhar o envolvimento e a subjetividade com o 

distanciamento que requer o trabalho acadêmico, utilizando para isso o “estranhamento”, 

definido por André como:  

 
Um esforço sistemático de saber lidar com percepções e opiniões já 

formadas, reconstruindo-as em novas bases, levando em conta, sim, as 

experiências pessoais, mas filtrando-as com o apoio do referencial teórico e 

de procedimentos metodológicos específicos (ANDRÉ, 2003, p. 48).  

 

Dito isso, como estratégica metodológica pretende-se usar a triangulação. A 

triangulação na pesquisa aqui desenvolvida, não objetiva comprovar a validade e a 

confiabilidade da informação, tal como ocorre em concepções cientificistas de pesquisa, visto 

que por se tratar de textos, não há como pensar em um ponto de partida ou algo que se possa 

encontrar fora da linguagem, porque antes da linguagem há sempre linguagem. Deleuze e 

Guattari (1995b, n.p.) recuperando Benveniste mostram que a linguagem não começa seu 

circuito pelo visto (ou sentido) para o que é dito, mas segue do dito para o dito, porque o que 

alguém viu (ou sentiu) é sempre um modo de apresentação, uma referência que se acha 

impressa na linguagem. Dentro dessa abordagem deleuziana, o objetivo da triangulação será 

de complexificar esses modos de apresentação, a percepção sobre as práticas discursivas e 

agenciamentos subjetivos.  

Com a triangulação será possível buscar diferentes perspectivas de interpretação de 

corpora produzidos na pesquisa. Para a construção de objetos de reflexão para a pesquisa 

serão utilizadas, inicialmente, as transcrições das gravações de áudio de grupos focais e de 

entrevistas, transcrições das gravações de áudio do círculo de leitura e das aulas públicas, 

autobiografia de leitor, análise do Facebook criado pelos estudantes ocupantes e atividades 

dos alunos, podendo ser realizada a readequação dos instrumentos, se necessário.  
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CAPÍTULO 4 – DA PESQUISA IDEALIZADA À PESQUISA REALIZADA 

 

Fevereiro de 2017, reencontro com os alunos do Agrícola e encontro com os discentes 

do JBM que retornaram do período de recesso escolar. O ano letivo de 2017 ainda não havia 

iniciado, o retorno representava a continuidade dos estudos da segunda série, mais 

especificamente, da última etapa
35

 do ano letivo de 2016. Esses meses (de fevereiro até maio) 

seriam de colocar em prática os instrumentos de construção de corpora já mencionados 

(entrevistas, grupos focais, análise dos discursos presentes no Facebook). Eram oito alunos no 

Agrícola: cinco meninas e três meninos, que faziam curso Técnico em Agropecuária e Ensino 

Médio concomitante. No JBM, eram 18 meninas e 2 meninos no curso de Análises Clínicas. 

Em ambas as escolas os alunos tinham idades entre 17 e 19 anos. A grade curricular era 

extensa e, para melhor organização dos trabalhos, devido às aulas práticas, as disciplinas do 

técnico eram contempladas pela manhã e, pela tarde, as do Ensino Médio.  

Nas duas escolas, assim como em toda a rede FAETEC, Literatura e Língua 

Portuguesa ainda se encontravam separadas na grade curricular, com aulas específicas, 

incluindo professores especialistas para cada tema, na contramão das recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000)
36

. No curso Técnico em Agropecuária, a Literatura 

entrava como disciplina obrigatória, somente nos dois últimos anos do Ensino Médio, já no 

curso de Análises Clínicas do JBM, a Literatura entrava como disciplina obrigatória nos dois 

primeiros anos. Em ambas as escolas eram disponibilizadas para a disciplina duas aulas por 

semana, com a duração de quarenta e cinco minutos cada. A abrangência de conteúdos a 

serem dados, definidos pela própria Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

por meio da Matriz Curricular, era algo encarado de forma desafiadora para o professor, isso 

porque ao longo dos dois anos de vivência com a disciplina – Literatura I (ANEXO VIII) e 

Literatura II (ANEXO IX)-  além de noções de Teoria Literária, os cânones deveriam ser 

apresentados de acordo com a linha cronológica da história da literatura, desde os primórdios 

da Literatura Brasileira até o século XXI 
37

. 

                                                 
35

 O período letivo do curso Técnico em Agropecuária concomitante é dividido em três etapas (trimestres). 
36

 A disciplina que na LDB nᵒ 5.692/71 vinha dicotomizada em Língua Portuguesa e Literatura (com ênfase na 

Literatura brasileira), formando uma divisão curricular entre Gramática, Estudos Literários e Redação, aparece 

na LDB nᵒ 9.394/96 integrada à Língua Portuguesa e articulada com os pressupostos da grande área Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias.  
37

 Diante de tamanho desafio, a coordenação pedagógica da escola Agrícola costumava a propor ao professor da 

disciplina, como estratégia para minimizar o problema percebido, ministrar aulas de Literatura também para a 

primeira série. Embora não houvesse tal disciplina na primeira série do curso de Técnico em Agropecuária, a 

Literatura era oferecida na escola como Enriquecimento Curricular, o que permitia que os conteúdos fossem 

melhor distribuídos ao longo de três anos de Ensino Médio. O mesmo ocorria no JBM, mas diferentemente do 
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Algumas das habilidades listadas no Currículo Mínimo de Literatura da rede FAETEC, 

tais como: “Identificar obras com determinados períodos, percebendo-as como típicas de seu 

tempo ou antecipatórias de novas tendências”, “Estabelecer relações entre o texto literário e o 

momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político”, 

“Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da 

identidade nacional” e “Compreender que muitas das manifestações culturais contemporâneas 

resultam de construção histórica, possibilitada por manifestações anteriores”, revelam que 

intrínseca à disciplina no Ensino Médio está a busca pela contextualização e compreensão da 

literatura ao longo da História e da Cultura. O problema é que esse modo de pensar a 

literatura e de ler na escola estava na direção contrária ao atravessamento do afeto por parte 

dos alunos. Isso pôde ser comprovado pelos comentários feitos nos grupos focais realizados 

com os alunos do Agrícola e do JBM, propostos para pensar a relação travada com a 

literatura, ao longo daqueles dois anos (primeira e segunda séries do Ensino Médio). Os 

alunos foram aos poucos mostrando suas impressões e percepções sobre a disciplina38.  

 

No primeiro ano, a professora trazia alguma poesia, a gente não conseguia 

desenvolver, pensar, interpretar o tema, a gente não entendia nada é (...). Era 

diferente, acho que a gente tinha preguiça de entender e o assunto era chato, 

então não dava para entender (GFA – aluna K). 

 
Depois do primeiro trimestre, o povo começou a ver a literatura como ‘ui 

chata!’, igual a História. A gente também via aquelas cartas e as cantigas 

enquanto estava naquele período do Sistema Feudal, o Trovadorismo 

(GFJBM – aluna S). 

 

A literatura que a gente via no primeiro e no segundo ano a gente não 

conseguia usar na vida. Estudava exclusivamente para o ENEM, para vida 

não. E como dá pra relacionar, professora? É carta de amor, sofrendo. Era 

tipo o x das aulas de Matemática, a gente não sabe pra que aprende 

(GFJBM- aluna L). 

     

A literatura não tinha muita ligação com o que a gente vive hoje, então era 

chato, né. Mas quando passou para a parte dos livros a gente conseguiu se 

interessar mais. Quando a gente entrava às sete da manhã e saía às seis da 

tarde isso era muito divertido (GFJBM – aluna S). 

 

As questões postas pelas alunas chamavam atenção para o modo como se lia e aquilo 

que se lia nas escolas. Para além do Plano de curso, a percepção das alunas a respeito das 

                                                                                                                                                         
Agrícola, no curso de Análises Clínicas, os alunos viam Literatura somente nos dois primeiros anos do Ensino 

Médio, na terceira série, a disciplina era oferecida como Enriquecimento Curricular.  
38

 Todas as transcrições foram fiéis às falas dos discentes, sem qualquer tipo de correção, não atendendo em 

alguns casos à norma culta da Língua Portuguesa, mas garantindo uma transcrição fidedigna da fala do 

participante.  
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aulas ratificava aquilo que as instituições de ensino Agrícola e JBM privilegiavam em seu 

programa: a preferência pelo contexto, em sua relação com o texto
39

. Ao trazer para a roda de 

discussão suas impressões sobre os conteúdos referentes à carta de Pero Vaz de Caminha e às 

cantigas de amor e de amigo - que constavam no primeiro ano de encontro com a disciplina - 

mais do que questionar as escolhas dos textos, a aluna S parecia reclamar modos de ler menos 

controlados e rejeitar o modo como esses textos eram tratados, com a associação de dados 

históricos (contexto) utilizados para lê-los. Pelas questões levantadas, não parecia haver por 

parte das alunas uma rejeição à disciplina e tampouco às obras “Quando a gente entrava às 

sete da manhã e saía às seis da tarde isso era muito divertido” (GFJBM - aluna S), mas um 

mal estar existia e surgia, segundo elas, quando não encontravam conexão entre aquilo que 

liam e a vida
40

. Quando as leituras não provocam afetação, surgia resistência: “dá preguiça”, 

“é chato” (GFA - aluna K).  

O fato é que o modo de ler na escola parecia não estar na mesma direção daquilo que as 

alunas buscavam. Em seus comentários ficava clara a escolha pela leitura voltada para 

questões pessoais e cotidianas, “[...] a gente não conseguia usar na vida” (GFJBM - aluna L), 

“A literatura não tinha muita ligação com o que a gente vive hoje” (GFJBM - aluna S). 

Trechos de autobiografias de leitores feitas pelos alunos do Agrícola reafirmavam a ideia de 

que embora se tratasse de leitores literários, esses jovens possuíam uma relação com o texto 

diferente daquela que o programa do curso tentava imprimir.  

 

Eu nunca gostei de ler, acho tedioso e demorado demais. Deve ser porque eu 

nunca fui estimulada a ler e nunca tive interesse, quem sabe um dia eu 

aprenda a gostar. Se eu pegar um livro, tem que ser muito interessante que 

me prenda na história, que aquilo que está no livro faça parte da minha vida 

de alguma forma (autobiografia do leitor - aluna T). 

 

Sempre acreditei que a leitura muda a forma como as pessoas veem o 

mundo. Desde bem pequeno eu praticava a leitura, de folhetos de 

supermercado aos livros escassos que eu tinha acesso. Assim que vi a 

                                                 
39

 Rildo Cosson (2014) apresenta as possibilidades de modos de leitura literária na sala de aula, caminhos que, 

segundo o pesquisador, podem passar por quatro elementos: leitor, autor, texto e contexto (COSSON, 2014, p. 

71). 
40

Diana Klinger (2014) ao comentar sobre a escrita que reverbera na vida, na própria e na dos outros, mostra que 

reverberar na vida significa “adensá-la de sentido. E adensá-la de sentido é um lugar de confluência entre ética e 

estética” (KLINGER, 2014, p 54). A pesquisadora recorrendo a Deleuze e Guattari mostra que sentido é, na 

percepção dos autores, aquilo que permite “uma linha de fuga na dicotomia estrutural do significante e o 

significado, à qual está sujeita à lógica da interpretação”. Na busca por esse sentido fora da estrutura (sem a 

necessidade de encontrar o significado latente), a Literatura tende a se encontrar com a vida. Aqui remetendo ao 

pensamento de Espinosa “a obra deixaria de ser pensada enquanto objeto para ser percebida como ato: ela só vai 

ter um sentido (para mim) quando poduzir reverberações (em mim) e a obra resultar um aumento de (minha) 

‘potência de existir’. Sentido: uma questão de encontros e reverberações” (KLINGER , 2014, p. 56)  
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biblioteca da escola aberta não pensei duas vezes, entrei e comecei a devorar 

os livros daquele lugar. Lia um, dois, três por dia. Lia de tudo, das histórias 

infantis aos livros científicos (mesmo que não entendesse nada). Mas, um 

livro em especial marcou minha infância literária: A árvore que dava 

dinheiro, de Domingos Pelegrini. Meu Deus, que livro apaixonante! Que 

história envolvente. Não sei o que a crítica acha dele, sei que eu o amo, meu 

livro de cabeceira. A partir daí não parei mais de consumir livros, hábito que 

hoje, com a modernidade, uso frequente do celular e outras distrações, deixo 

de praticar com a frequência que deveria. Gosto também de outros títulos, 

como O Cortiço, de Aluísio Azevedo, A palavra não dita, de Walcyr 

Carrasco e A morte e a morte de Quincas Berro d'água. Na infância até 

cheguei a escrever um livro, uma história bem viva, simples, mas que eu 

queria publicar e que se tornasse um grande clássico. Amo escrever, amo ler, 

amo me expressar através da escrita, e acho lindo como as pessoas se 

revelam literariamente (Autobiografia do leitor  - Aluno G). 

 

Na primeira autobiografia leitora, a aluna-autora fazia eco aos depoimentos 

mencionados anteriormente, por reivindicar em suas leituras a relação com a vida. Já na 

segunda autobiografia, o aluno-autor não fez referência ao modo como lia, mas é interessante 

notar que entre os seus livros preferidos apareciam obras canônicas trabalhadas na escola. 

Esse dado é importante porque vai ao encontro do último depoimento dado pela participante 

do grupo focal (GFJBM), a aluna S: “quando passou para a parte dos livros a gente conseguiu 

se interessar mais”, ou seja, aparentemente não existia uma rejeição aos livros literários 

trabalhados, o que parecia haver era que as obras exerciam um poder de afetação menor ou 

maior dependendo do modo como eram lidas e o controle posto pela escola que, em muitos 

momentos, desfavorecia um encontro mais potente do leitor com a obra.  

Se estendermos o olhar para a participação nas aulas de literatura, tal ideia pode ser 

endossada, isso porque a participação ocorria sempre com os mesmos alunos, aparecendo de 

forma tímida por parte de outros, que se mostravam desinteressados. As questões postas pelos 

estudantes acerca dos textos trabalhados, quando divergiam da análise pretendida pelo 

professor em relação ao contexto ou, até mesmo, autor ou intertexto, acabavam sendo 

contempladas de forma ligeira, principalmente aquelas em que eram realizadas as leituras 

subjetivas. O espaço necessário para que existisse nas aulas de literatura a pluralidade de 

leituras e ideias, tornava-se rarefeito no Agrícola e no JBM.  

Foucault, no texto “O sujeito e o poder” (1995), comenta que o objetivo de seu 

trabalho ao longo de vinte anos não foi o de analisar o fenômeno de poder, mas foi de “criar 

uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornam-se 

sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p.231). Foucault comenta sobre as lutas políticas que se fazem 

necessárias em nosso tempo. Lutas que afirmam ao indivíduo o direito de ser diferente e 

atacam tudo aquilo que o força a se voltar para si mesmo, ligando-o coercitivamente à sua 
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própria identidade. “Essas lutas não são exatamente nem a favor e nem contra o ‘indivíduo’, 

mais que isso, são batalhas contra o ‘governo da individualização’ (FOUCAULT, 1995, 

p.235). Em suma, para Foucault, o principal objetivo dessas lutas contra a sujeição, contra as 

formas de subjetivação e submissão é atacar uma forma de poder que aplicado à vida 

cotidiana imediata  

 
Categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à 

sua própria identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos 

reconhecer e que os outros têm que reconhecer neles. É uma forma de poder 

que faz dos indivíduos sujeitos. Há dois significados para a palavra sujeito: 

sujeito à alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria 

identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma 

forma de poder que subjuga e torna sujeito a (FOUCAULT, 1995 , p.235).  

 

De certo modo, o pensamento de Foucault coloca em evidência os modos de 

subjetivação e as possibilidades de resistência. Em diálogo com as ideias do autor, é possível 

considerar que resistir hoje se torna uma ação política quando, por exemplo, recusamos o 

individualismo já tão naturalizado em nosso cotidiano e insistimos nos encontros, fazendo 

circular novas formas de vida. Dentro das escolas investigadas, essas novas formas de vida 

são inibidas todas as vezes que se tenta englobar a totalidade dos indivíduos, não abrindo, por 

exemplo, espaço para a pluralidade de ideias e de leituras, inviabilizando o contato com a 

diferença e com a criação de novas possibilidades de existir. 

Deleuze e Guattari (1996) tecem um diálogo com Foucault ao recuperarem o conceito 

de corpo sem órgãos
41

 (CsO) utilizado por Artaud, pela primeira vez, ao declarar guerra não 

aos órgãos, mas à organização e funções que desempenham. Assim, os autores denunciam que 

embora os indivíduos sejam compostos por desejos e por intensidades que os afetam, 

constantemente sofrem estratificações, organizações e sujeições, que tendem a fixar a 

identidade e impor formas, funções, ligações, organizações dominantes e hierarquizadas 

(DELEUZE e GUATTARI, 1996, n. p.). De certa forma, o controle imposto por essas duas 

escolas funciavam como estratos, como processos de subjetivação, inibindo possibilidades de 

experimentação, criação, agenciamentos e singularização.  

Dito isso, conectando a teoria aos comentários dos alunos no grupo focal e às questões 

por eles postas nas autobiografias, o primeiro aspecto que precisa ser considerado é que 

quando se consegue ler a obra distante, por exemplo, da perspectiva que tende a controlar o 

                                                 
41

 Segundo Deleuze e Guattari, o CsO se refere ao “campo de imanência” do desejo, ao “plano de consistência” 

própria do desejo, onde o desejo se define como processo de produção (DELEUZE e GUATTARI, 1996, n. p.) 
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caminho da leitura, enquadrando todo o possível, é provável que ocorra uma experiência de 

leitura mais potente e mais positiva, fazendo com que a obra, de fato, aconteça para o aluno.   

Se essa ideia gira em torno de leituras menos controladas, com riqueza de diferenciação, 

para que haja essa aproximação entre alunos leitores e obras, faz-se necessário, abrir espaço 

na sala de aula para a experimentação, para um encontro ainda mais íntimo com as obras, 

propiciando tanto leituras em que seja possível exclamar, criar e questionar o que se lê, pondo 

o texto em crise, quanto outras, em que haja um investimento subjetivo, com o acionamento 

de conexões pessoais, em que o leitor venha a se colocar em crise. Essa ideia de “pôr em 

crise” está diretamente relacionada ao lugar político conferido à literatura em sala, ao modo 

como se dá ou não o exercício de ver, ler e de produzir a literatura na escola. O fato é que 

abrir-se para a multiplicidade no modo de ler e de experimentar a literatura, sugere, segundo 

Deleuze e Guattari (1996), uma relação meticulosa com os estratos, de modo a liberar as 

linhas de fuga, para desprender-se de modelos e de um pensar homogeneizante, 

desestratificando o desejo, fazendo-o percorrer novos agenciamentos, subvertendo o que é 

imposto, colocando-se frente ao intempestivo e à possibilidade da invenção.  

Kohan (2002) sugere que o problema da Educação talvez seja político, “há uma 

política esmagadora do pensamento” (KOHAN, 2002, 128). Além dos condicionamentos do 

sistema, dos dispositivos educacionais, das reformas, dos programas, que não pensam e 

impedem de pensar, o autor destaca que muitos de nós temos medo e perdemos a paixão de 

pensar. Assim, pensamos como as maiorias, presos a modelos, um pensar politicamente 

homogeneizante, universalizante, negando o múltiplo, a criação. O autor considera que: 

 

Reconhecemos e representamos, mas temos medo de pensar o novo. Medo 

de não reconhecer o que deve ser reconhecido. Medo de deixar de 

reconhecer. De não representar o que deve ser representado. De deixar de 

representar. De não nos encontrarmos com a verdade que deve ser 

encontrada. De deixar de falar da verdade do mundo. De não estar 

contribuindo para construir um mundo melhor. De deixar de submeter a 

diferença a outras lógicas que a dela própria. De surpreendermo-nos num 

não-lugar. De perguntar o que não pode ser respondido. De responder o que 

não foi perguntado (KOHAN, 2002, p. 128). 

 

Outro ponto importante de ser tocado, gira em torno do paradigma da verticalidade 

surgido pelo poder hierárquico e controle exercidos pela ideia que se fazia da prova do 

ENEM, que também parecia funcionar como estrato e ponto de subjetivação por aprisionar 

desejos e intensidades. Tanto no Agrícola quanto no JBM grande parte alunos que 

participavam da pesquisa, mostravam interesse em realizar a prova do ENEM para entrar na 

universidade, mas uma premissa parecia existir entre eles, de que estudar o programa e as 
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leituras impostas pela escola - mesmo quando isso de fato não acontecia - fazia com que 

estivessem preparados para a prova. A ideia criada a respeito do ENEM resultava, nas duas 

escolas, como objeto de controle sobre os alunos, sendo possível notar até mesmo um 

autocontrole na aceitação do que era dado, algo reafirmado no comentário feito no grupo 

focal pela aluna L: “Estudava exclusivamente para o ENEM, para vida não” (GFJBM - aluna 

L). A prova funcionava como um estrato e os alunos aceitavam os desejos capturados por 

terem que fazer o ENEM ao fim da terceira série do Ensino Médio.  

Além do ENEM, que exercia pressão sobre os alunos, as OCEM também operavam 

dentro das escolas, incutindo nos professores a necessidade de trabalhar a alta literatura, 

reafirmando pontos de controle sobre professor e alunos já abordados no capítulo anterior. 

Segundo Deleuze e Guattari, “o aparelho de Estado é um agenciamento concreto que efetua a 

máquina de sobrecodificação de uma sociedade” (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 150), essa 

máquina não se refere ao próprio Estado, mas a máquina abstrata que organiza “os enunciados 

dominantes e ordem estabelecida de uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as 

ações, os sentimentos conformes, os segmentos que prevalecem sobre os outros” (ibidem). 

Essa máquina abstrata atuava no Agrícola e no JBM, por meio, por exemplo, do ENEM e das 

OCEM, assegurando a homogeneização e capturando os afetos.  

Apesar de no plano de curso de literatura das duas escolas existir como competência a 

ser desenvolvida “Estabelecer relações entre a literatura e áreas afins” - uma perspectiva mais 

próxima da realidade do ENEM - o que se percebia era que a literatura vista na sala de aula 

ainda estava confinada em suas fronteiras disciplinares, fixadas em leituras dentro de um 

campo determinado por conceitos de nação e língua. Algo, inclusive, na contramão daquilo 

que mobilizava os alunos fora do espaço organizado por carteiras enfileiradas, nos corredores 

e auditório da escola, onde outra maneira de ser e estar naquela instituição parecia irromper. 

Para Deleuze e Guattari, cada vez mais o desejo e, portanto, do CsO, passa por um processo 

de estratificação (juízo de Deus), que funciona como aparelho de subjetivação. O desejo “vem 

sendo traído, amaldiçoado, arrancado de seu campo de imanência” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1996, n. p.). O fato é que em espaços menos rígidos, de liberdade controlada, 

eram correntes comentários e temas diversos não tratados em sala de aula: jovens 

comentavam sobre futebol, namoro, eleição da direção da escola, festas, filmes, canções, entre 

tantos outros temas. Em diferentes momentos, era possível presenciar grupos de alunos nos 

intervalos das aulas reunidos em volta do violão e do teclado, cantando canções diversas.  

A respeito das canções, em uma autobiografia de leitor feita pelos alunos da escola 

Agrícola, foi interessante perceber como um aluno, após fazer referência às suas leituras, 
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tocou, espontaneamente, no tema da música. O que se percebe é que para esse aluno não 

existia a disciplinarização que a escola tentava impor. Mesmo sem entender teoricamente, na 

prática, ele encontrava uma relação entre literatura e canção por enxergar também essa última 

como “uma linda forma de expressão”.  

 
Além da leitura, tenho uma relação muito íntima com a música, não por ser 

instrumentista ou cantor, mas sim por amar uma das mais lindas formas de 

expressão. (...) Música boa não tem rótulo e nem idade. Se ninguém conhece 

eu gosto, se todos ouvem eu gosto, se acham ruim eu gosto, se é velha eu 

gosto (Autobiografia do leitor - aluno G) . 

 

Diante da vontade manifesta pelos alunos no encontro com a música, seria interessante 

pensar em como seria se houvesse na sala de aula a abertura necessária também para que as 

leituras escapassem ao projeto determinado do campo disciplinar. Silvio Gallo (2003) 

comenta que no ensino contemporâneo sofremos com a excessiva compartimentalização do 

saber com um currículo organizado com disciplinas estanques, sem qualquer interconexão. 

Gallo mostra, ainda, que até mesmo as propostas de interdisciplinaridade (com o 

envolvimento de educadores de outras áreas na composição e encaminhamento das 

atividades) apontam para uma perspectiva ainda arborescente, de integrações verticais (com 

hierarquias), remetendo ao Mesmo, ao Uno, “tentando costurar o incosturável de uma 

fragmentação histórica dos saberes” (GALLO, 2003, p.97). Como alternativa, o autor toma 

emprestado de Deleuze e Guattari o conceito de rizoma e pensa nas implicações da aplicação 

desse conceito na organização curricular da escola, de modo a romper com a hierarquização, 

tanto no aspecto do poder, quanto de importância, permitindo a possibilidade de trânsito entre 

os saberes o autor. Segundo o autor, o rizoma aponta para atenção às diferenças e à 

diferenciação, responsável por construir “a multiplicidade dos saberes, sem procurar integrá-

los artificialmente, mas estabelecendo policompreensões infinitas” (GALLO, 2003, p.95).  

Apesar de sedutor, o conceito de rizoma aplicado ao currículo e utilizado por Gallo está 

muito longe do modelo de escola desenvolvido no Brasil nas esferas municipal, estadual e 

federal. Suas ideias representariam o desaparecimento da escola como a conhecemos, isso 

porque implicaria em romper com todas as hierarquias e disciplinarizações, tanto de caráter 

epistemológico quanto político. Como não é o objetivo desta tese tentar modificar a estrutura 

formal das escolas, e sim, modificar a prática docente dentro do modelo formal de escola que 

já existe, proponho pensar em um caminho do meio, um “entre”, não um rizoma, mas uma 
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ampliação da  ideia de interdisciplinaridade já existente na escola
42

. Aqui cabe um desvio para 

salientar que no Regimento Norteador das Unidades Escolares da Educação Básica/Técnica 

da rede FAETEC, em diferentes momentos, encontramos o uso do termo 

interdisciplinaridade. O Artigo 145, que trata sobre a questão do currículo, corrobora tal 

afirmação:  

 
Os planejamentos, realizados em conjunto com a Supervisão Educacional de 

cada UE, deverão incluir as habilidades, as competências básicas, os 

conteúdos, as formas de tratamento dos mesmos, considerando a 

interdisciplinaridade e a contextualização
43

. 

 

Dito isso, se a interdisciplinaridade já era algo inserido na proposta das escolas, refiro-

me à ampliação desse conceito, por entender que a ideia de rizoma demandaria uma revolução 

bem mais profunda, para além da disciplina Literatura. Necessitaria de uma mudança 

curricular potente na escola, com a abertura de todas as “gavetas” disciplinares. O processo 

educativo possibilitaria a cada aluno, por exemplo, um acesso diferenciado às áreas do saber 

dentro de seus interesses particulares, o que mudaria também a concepção de ensino e 

aprendizado, que ocorreria no seio de um currículo sempre em processo, mas ao mesmo 

tempo singular, “uma produção singular a partir de múltiplos referenciais, da qual não há 

sequer como vislumbrar, de antemão, o resultado” (GALLO, 2003, p.98). Como atuo dentro 

de uma estrutura já organizada, para além de um trabalho interdisciplinar penso como tática 

possível de ser realizada, não somente dialogar com objetos de outros campos e linguagens, 

por exemplo, a audiovisual no estudo do texto literário, para além disso, considerar também 

as expressões literárias que sugerem a obliteração das fronteiras da literatura, eliminando 

hierarquias e verticalismos. 

Essa possibilidade surge apoiada nos estudos da pesquisadora Ariadne Costa da Mata 

(2013), que reflete sobre a questão da horizontalidade, inclusive, na produção do 

conhecimento em certos contextos, podendo ser incluída a literatura e os estudos literários. 

Segundo a autora há dois aspectos fundamentais da horizontalidade: a desierarquização e a 

deliberada indefinição do projeto. Nesse último, a autora faz referência à percepção de parte 

                                                 
42

 É importante destacar que no Projeto Político Pedagógico do Agrícola a ideia de interdisciplinaridade aparece 

como um dos objetivos específicos: “Promover atividades pedagógicas interdisciplinares com os temas 

transversais, destacando o meio ambiente, a saúde, o trabalho, a ética, entre outros” (Projeto Político 

Pedagógico, p. 13). A ideia reaparece, no documento, ao ser tratada a questão curricular: “A elaboração de um 

currículo flexível possibilitando o diálogo com diferentes campos de conhecimento e consequentemente 

permeável às atualizações, as discussões contemporâneas, contemplando as diferenças” (Projeto Político 

Pedagógico, p. 27). 
43

 Disponível em: http://etejk.com.br/wp-content/uploads/2015/09/regimento.pdf. Acesso em 26 de set 2018. 

http://etejk.com.br/wp-content/uploads/2015/09/regimento.pdf
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da crítica contemporânea que entende a literatura como “objeto escorregadio”, “marcado pela 

obliteração das fronteiras (entre real e ficção ou entre gêneros do discurso, por exemplo)” 

(MATA, 2013, p.64), abrigando incursões por diferentes campos do saber e direcionando 

também o olhar para objetos diversos.  

A possibilidade de pensar em um caminho horizontalizado no tratamento do literário 

aplicado às aulas de literatura, com trânsito de leituras, múltiplas conexões e rompimento com 

a hierarquização dos conteúdos e de leituras pode representar um importante caminho para 

uma prática pedagógica interessada na captação do aluno-leitor literário e na maior potência 

das aulas. 

Além de aspectos das dimensões institucional e pedagógica já mencionados, que 

ajudam a pensar junto aos participantes questões relacionadas aos processos de subjetivação, 

faz-se necessário compreender também a dimensão sociopolítica/cultural em que estavam 

inseridos esses alunos. Se até o momento, nos registros feitos dentro das salas de aula, os 

alunos pareciam submetidos ao programa que os precedia, era interessante notar também, por 

outro lado, o comportamento reivindicatório que tinham a respeito de diferentes questões que 

os afetavam: a problemática da alimentação (falta de lanche ou almoço), crítica aos prazos e 

excesso de provas num único dia, críticas dirigidas à ausência de docentes para oferecer 

determinada disciplina, metodologia de trabalho empregada por algum professor, e, até 

mesmo, um olhar num plano macro, para fora da instituição, com críticas diretas à própria 

gestão da FAETEC. O Grêmio estudantil da escola
44

Agrícola, por exemplo, com alunos 

gerindo seus próprios encontros, fazia ruídos na instituição, dialogando com a direção da 

escola e reivindicando melhorias na infraestrutura escolar por email com a direção da 

FAETEC.  

Ruídos que ganharam força unidos aos dos alunos do JBM e tantas outras vozes, 

transformando-se em manifestações e gritos de guerra, quando no município de Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro, estudantes da rede estadual ocuparam, no ano de 2016, nove 

instituições de ensino. No Estado do Rio de Janeiro, o movimento dos secundaristas surgiu 

concomitante às mobilizações de greve dos professores, em apoio a ela e impulsionado pelas 

críticas aos gastos dos governos estadual e municipal com os chamados megaeventos (Copa 

do Mundo de Futebol, 2014; Olimpíadas, 2016). As pautas criadas pelos ocupantes variavam 

de escola para escola, de acordo com as necessidades do local ocupado, estando entre as 

                                                 
44

 É importante mencionar que os representantes do Grêmio do Agrícola foram eleitos legitimamente pelos 

alunos da escola, sendo o presidente um dos alunos pertencentes ao grupo investigado. O Grêmio estudantil do 

JBM passou a existir somente após a ocupação. 
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exigências mais comuns a problemática de infraestrutura e degradação das condições de 

ensino.  

Para Deleuze e Guattari (1996), o desejo é entendido como um afeto produtivo capaz 

de diversos agenciamentos. No próprio nível das linhas de fuga, o agenciamento que ele traça 

é do tipo máquina de guerra, atrelado a um fazer e estar nômade, que se move e abala os 

modelos propostos de uma máquina estatal. Segundo os autores, a máquina de guerra não tem 

a guerra como objeto, nem se trata de uma construção universal ou metafórica. Ela possui 

linhas de fuga ativas e fluentes de desterritorialização, lançando fluxos mutantes, acionados 

por uma máquina distinta do aparelho de Estado, “de origem nômade, ela é dirigida contra 

ele” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, n.p). A ocupação estudantil se liga diretamente ao 

conceito de máquina de guerra, uma construção marcada por conexões, fluxos de interesses, 

de desejos e de necessidades, construída dentro de um processo de desterritorialização, que se 

coloca contra o aparelho do Estado.  

A escola Agrícola, apesar de não ter sido ocupada, teve alguns de seus alunos da 

segunda e terceira séries do Ensino Médio participando ativamente do movimento de 

ocupação da escola JBM. Três alunos que participaram desse movimento, ocorrido entre os 

dias 12 de abril e 30 de maio de 2016, faziam parte do meu grupo de investigação do Agrícola 

e outros três faziam parte da turma investigada no JBM. As experiências vivenciadas por eles, 

naqueles quase cinquenta dias de ocupação, despertavam cada vez mais o meu interesse. A 

respeito da tentativa de mobilização para a ocupação da escola Agrícola, algo que foi logo 

descartado pelos jovens, o aluno G comenta no grupo focal. 

 

O Agrícola, por conta de toda sua extensão territorial, de ser cento e 

cinquenta hectares e ser uma região de vulnerabilidade socioeconômica, de 

ser uma comunidade ali no entorno, de ter os seus problemas já de segurança 

- os seus problemas de segurança por si só, só por ser uma escola - a partir 

do momento que a gente tira o pessoal que trabalha lá e ocupa aquele 

espaço, torna a escola mais vulnerável, seja pra roubo, seja pra nossas vidas, 

então seria muito mais perigoso ocupar o Agrícola, então decidimos ocupar 

o JBM (GFO - aluno G). 

 

O interesse pelo assunto se tornou ainda maior para mim, por ter tido contato, no ano 

anterior, com o artigo “Pelbart: tudo o que muda com os secundaristas”, de Peter Pál Pelbart 

(2016). No texto, o crítico realiza uma análise do processo de ocupação de mais de duzentas 

escolas por estudantes na cidade de São Paulo, no ano de 2015, em protesto contra um plano 
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de reorganização da rede pública estadual
45

 que tentava ser implementado pelo governo de 

Geraldo Alckmin. O movimento dos estudantes do Ensino Médio, em São Paulo, conseguiu 

suspender o processo de fechamento de escolas, levando à queda do Secretário de Educação 

do Estado. O que se viveu, diz Pelbart, foi muito forte e vital, uma experimentação coletiva, 

micropolítica e macropolítica, que abriu um campo de possibilidades que podem ser 

prolongadas e ampliadas. A respeito da ocupação estudantil o autor acrescenta: 

 

[...] um acontecimento como o do ano passado, com seu cortejo de arbítrio, 

violência, abuso, mas também de mobilização, iniciativa, afirmação, 

representou um corte abrupto na percepção social sobre o ensino, a escola, a 

polícia, o Estado, o poder, o desejo. Essa ruptura, essa reviravolta e o seu 

efeito significam o seguinte: o que até então era a trivialidade cotidiana, de 

repente torna-se intolerável. Por exemplo, se até então parecia natural que 

quem decidia sobre os equipamentos escolares eram os gestores, nos seus 

gabinetes, subitamente isso aparece como uma aberração intolerável. Com 

isso, todo um conjunto de coisas torna-se intolerável. A mercantilização da 

educação, as relações de poder vigentes dentro da escola, a disciplina 

panóptica, os modos desgastados de ensino, aprendizado, avaliação, até 

mesmo o objetivo da escola. Ao mesmo tempo, em contrapartida, o que até 

ontem parecia inimaginável (os alunos poderem ocupar e gerir os espaços 

que lhes são destinados, não apenas para reivindicar seus direitos, 

aprofundá-los, ampliá-los, mas também para experimentar a força de um 

movimento coletivo, autogestivo, suas possibilidades inúmeras e inusitadas) 

torna-se não só possível, mas desejável (PELBART, 2016, n.p.). 

 

Para o pesquisador, as ocupações das escolas de São Paulo representaram “uma 

verdadeira aula de ética e política”, um acontecimento no sentido forte da palavra, à medida 

que algo se deslocou “no corpo, no afeto, na imaginação, na compreensão dos estudantes, mas 

também dos seus pais, dos professores, das suas famílias, na comunidade, na cidade” 

(PELBART, 2016, n.p.). Assim, unidos pelo vínculo que os ligava à escola, quando alguns 

perceberam que estavam entregues às instâncias várias do Estado, foram para o 

enfrentamento, para a “resistência ativa e passiva”, “furando o bloqueio do medo ou da 

intimidação” (Pelbart, 2016, n.p.).  

Como não havia estado em ocupação de escola alguma, o movimento ainda era 

nebuloso e instigante para mim. Toda a ideia criada em meu imaginário sobre a ocupação 

vinha daquilo que foi amplamente divulgado pela mídia, tanto em 2015 quanto em 2016, e do 
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 Segundo Pelbart (2016), o plano previa a necessidade de reagrupar as escolas por ciclos, o que segundo a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aumentaria o rendimento dos alunos, assim como readequaria a 

quantidade de vagas à diminuição da demanda. O impacto imediato dessas medidas seria o fechamento de quase 

uma centena de unidades de ensino, interferindo diretamente na vida de mais de 310 mil alunos, fato este que 

desagradou os estudantes que passaram a questionar as medidas, denunciando a superlotação das salas de aula, 

as transferências arbitrárias e o fechamento de escolas.   
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olhar mediado de Pelbart, que declaradamente era usado para defender as ocupações e que, 

por vezes, soava como um discurso romantizado. Afinal, segundo o autor, torna-se intolerável 

as relações de poder dentro da escola, mas seria possível cessar todas essas relações de poder 

na ocupação? As relações seriam mesmo tão fluidas como o conceito de corpo sem orgãos 

poderia levar a crer?  

O interesse em compreender melhor essas questões se avolumavam quando ouvia, nos 

corredores das escolas, as memórias reconstruídas e narradas de forma vibrante por aqueles 

alunos do Agrícola e do JBM que participaram da experiência de ocupação. O desejo de 

buscar de maneira mais íntima aquelas memórias do movimento começou a surgir. Ao mesmo 

tempo, surgiam também outros fios de investigação que me ajudariam a pensar na 

subjetividade produzida naquele período em que os alunos geriram o espaço, bem como na 

relação travada por eles com a literatura, o exercício de ver e produzir literatura dentro do 

movimento. 

O fato é que por ter sido uma vivência direta para alguns dos sujeitos investigados nas 

duas escolas e indireta para os demais do grupo de investigação - visto que mesmo os não-

ocupantes viveram o contexto, foram convidados a aderir ao movimento, ouviram as 

narrativas dos colegas, estiveram presentes em atos pela cidade - a relação instaurada com 

esse movimento não poderia ser desconsiderada nesta pesquisa. Se um dos objetivos da tese 

era de observar o processo de subjetivação que vinha sendo produzido no cotidiano escolar, 

um passo novo, mas não menos importante que começava a ser deflagrado, seria de me voltar 

também para a experiência de ocupação vivenciada por esses jovens, que se empoderaram e 

produziram uma subjetivação, aparentemente, diferente daquela vivenciada por eles nas aulas 

regulares.  

Com o intuito de retomar a história e a memória do movimento, e recolher enunciados 

importantes para serem analisados em interface com a observação feita até aquele momento, 

além dos dois grupos que já vinham sendo investigados, do Agrícola (grupo de oito alunos, do 

curso Agropecuária) e JBM (grupo de 20 alunos, curso Análises Clínicas), decidi formar um 

terceiro grupo, integrando os alunos ocupantes, incluindo os do Agrícola e do JBM que 

participaram do movimento.  

Dos alunos que participaram efetivamente de todo o processo de ocupação da escola 

JBM
46

restavam ainda matriculados na escola, devido à entrada de alguns deles na 

                                                 
46

 Segundo relatos dos alunos, chegou ao número de trinta alunos ocupantes no início do movimento, contando 

com os secundaristas de outras escolas que se juntaram ao grupo do JBM, entre eles, os do Agrícola. Desses 
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universidade e às transferências de outros, cerca de dez pessoas. Após uma conversa com os 

diretores das duas escolas e o posterior convite feito a todos os ocupantes do Agrícola e JBM, 

os interessados em contribuir com a minha pesquisa, participando das entrevistas e grupos 

focais, apresentaram-se e o grupo foi formado. Participavam dos nossos encontros - que 

ocorriam sempre às quartas-feiras (dia possível de reunir os alunos das duas escolas), ao 

longo dos meses de abril e maio no JBM - nove estudantes (três discentes ocupantes do grupo 

do Agrícola, três alunos ocupantes do grupo do JBM e outros três também do JBM, mas com 

os quais não havia tido nenhum tipo de contato, que não faziam parte do meu grupo de 

observação, matriculados nos cursos de Eletromecânica e Administração)
47

. O objetivo era de 

me aproximar daqueles sujeitos da ocupação e gerar corpora relevantes para a pesquisa.  

 

4.1- Escavando a ocupação estudantil: uma genealogia 

 

O ato de ocupar um espaço público não foi uma fórmula criada por secundaristas do 

século XXI. Amanda Foschini, no texto “Movimento Okupa, os squatters da Espanha” 

(2016), comenta que a ideia sobre a qual circunda a ação de ocupar no sentido tomado pelas 

ocupações estudantis, originou-se em Barcelona na década de oitenta, impulsionada pelo fim 

da ditadura Franquista e pela falta de espaços culturais e recreativos para os jovens da época. 

O movimento denominado Okupa fazia referência, especificamente, ao ato de ocupar um 

espaço ou construção abandonada, com o objetivo de transformar os lugares em moradia para 

famílias, jovens e imigrantes ou em centros sociais que promovessem a cultura jovem local, 

numa esfera de sociabilidade e vivência libertária. De certa forma, o discurso empreendido 

nesse gesto político de resistência em Barcelona, quando associado ao Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), ao  Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e ao movimento de ocupação estudantil no Brasil, traz à tona, pelas lascas e 

restos que revêm, a ideia de ruinologia.   

O pesquisador Raul Antelo (2016) define ruinologia como uma teoria “dos objetos 

sociais que responde à regra característica de que todo objeto simbólico é um ato inscrito, um 

gesto que permanece enquanto inscrição” (ANTELO, 2016, p.11). Ou seja, os objetos sociais 

pressupõem “um registro, uma inscrição, um rastro” (ANTELO, 2016, p.11). O Okupa, como 

já mencionado, serviu como rastro, lascas da história, atravessando as práticas do presente. O 

                                                                                                                                                         
trinta jovens, alguns participaram esporadicamente, com uma maior adesão aos atos pela cidade. Frequentando 

assiduamente os dias de ocupação, havia uma média de quinze estudantes.  
47

 Ao fazer menção, a partir de agora aos alunos ocupantes do JBM, passarei a me referir a esse grupo de nove 

alunos, composto por alunos do Agrícola e do JBM.  

https://www.almostlocals.com/author/amanda/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
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conceito de ruinologia se aproxima de outros dois, o de arqueologia de Foucault e de 

genealogia de Nietzsche, se entendidos como uma busca não das origens, mas das sobras 

daquilo que foi.  

A respeito do conceito de arqueologia é importante destacar que nele se busca a 

dimensão mais material (a escritura, as marcas), a detecção dos discursos e de sua formação 

histórica em um determinado campo de saber. Ou seja, pensar como um discurso se formou e 

se configurou em um discurso legitimado sobre um determinado assunto. Utiliza-se para isso 

uma lógica mais homogeneizante, que tende a centralizar numa mesma questão diferentes 

epistemologias. Em outras palavras, na perspectiva da análise arqueológica existe uma 

espécie de coerção de um discurso teórico, buscando a sincronia dos discursos, reduzindo-os e 

ordenando-os conforme “a tirania dos discursos englobantes com suas hierarquias” 

(FOUCAULT, 2017b, p. 267). 

Em outra direção, em Genealogia da moral: uma polêmica (2007), Nietzsche, no 

parágrafo 13 da segunda dissertação, utilizando o tema do castigo, enfatiza “o que nele é 

relativamente duradouro, o costume, o ato, o ‘drama’, uma certa seqüência rigorosa de 

procedimentos, e o que é fluido, o sentido, o fim, a expectativa ligada à realização desses 

procedimentos” (Nietzsche, 2007, p. 68). Para o autor, um mesmo procedimento pode ser 

utilizado, interpretado, ajustado para propósitos radicalmente diversos e cita algumas das 

variações da ideia de castigo para desatrelá-lo da necessária produção de culpa e de má-

consciência: castigo como neutralização, como pagamento de um dano, como segregação de 

um elemento que degenera, como criação de memória (seja para aquele que sofre o castigo, 

seja para aqueles que o testemunham), como inspiração de temor àqueles que determinam e 

executam o castigo, entre outros. Essa distinção aplicada por Nietzsche ao tema do castigo 

convida o pensamento a adotar uma perspectiva que desnaturaliza sentidos e crenças 

cristalizadas, assim como sugere a investigação da produção histórico-cultural das “verdades” 

que funcionam e são acreditadas em dadas formações históricas.  

Assim, o olhar genealógico, de Nietzsche, posteriormente também desdobrado por 

Foucault, há o empreendimento de libertar da sujeição os saberes históricos e “torná-los 

capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e 

científico” (FOUCAULT, 2017b, p. 270). Isso se torna possível, segundo Foucault, com a 

reativação dos saberes locais contra hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos 

de poder. Para a genealogia é indispensável 
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demorar-se: marcar a singularidade dos acontecimentos, longe de toda 

finalidade monótona; espreitá-los lá onde menos se os esperava e naquilo 

que é tido como não possuindo história – os sentimentos, o amor, a 

consciência, os instintos; apreender seu retorno não para traçar a curva lenta 

de uma evolução, mas para reencontrar as diferentes cenas onde eles 

desempenharam papeis distintos; e até definir o ponto de sua lacuna, o 

momento em que eles não aconteceram (FOUCAULT, 2017a, p.55).  
 

Segundo a pesquisadora Cristina Franco Ferraz (2013), na visada genealógica, 

“sentidos e valores são tomados como plasticamente cambiantes e as formas-sujeito, como 

não substancializadas” (FERRAZ, 2013, p. 164). Como o interesse da pesquisa é de pensar as 

subjetivações pelas quais passaram os jovens, ao contrário da perspectiva que busca submeter 

os sujeitos aos discursos, desqualificando o sujeito da experiência em nome de uma instância 

teórica unitária, o olhar genealógico será o empreendido nessa aproximação com jovens 

ocupantes, buscando uma visada mais heteróclita, levando em consideração os discursos que 

tentam romper com a sujeição e todos os que aparecem em tensão.  

Uma ressalva feita por Ferraz a respeito do olhar genealógico é que “nada teria de ter 

aparecido na história, nenhum sentido ou valor se apresenta como uma fatalidade. Todos eles 

provêm de um solo, de determinadas condições de existência, de certas pulsões” (FERRAZ, 

2013, p. 165). Nessa perspectiva, voltando-me para as ocupações dos secundaristas, em 

entrevista, uma aluna que participou de todo o movimento no JBM, narrou o modo como 

surgiu o interesse pela ocupação da escola.  

 

[...] Eu fui num ato, tinha um ato no Rio de Janeiro com alguns professores 

A gente soube e se interessou pra ir, porque antes já tinha atos de greve e a 

gente ficou sabendo, então procuramos o sindicato dos professores e eu saí 

desse ato com mais três estudantes e a gente foi tipo de trem, nem lembro se 

foi trem ou se foi metrô, acho que foi trem e a gente foi de trem até esta 

escola, que tava ocupada pra conhecer os estudantes, então é, foi uma 

iniciativa também da gente pra gente, assim, a gente queria entender o que 

estava acontecendo e a gente não sabia muito bem o que tava rolando [...] 

(EO - Aluna R). 

 

Mesmo citando a vontade existente em entender o processo de ocupação que já vinha 

ocorrendo e sendo noticiado pela mídia em diferentes escolas na cidade do Rio de Janeiro, 

não podemos considerar somente as pulsões e desejo desses alunos ao falarmos da ocupação 

aqui investigada. Naquele momento da ida ao Rio de Janeiro, nenhuma escola em Campos 

havia ainda sido ocupada - o JBM foi a primeira, impulsionando as demais ocupações na 

cidade. Embora a aluna defendesse a total autonomia e iniciativa dos alunos para explicar a 

ocupação, a sua ida ao Colégio Estadual Gomes Freire, no Rio de Janeiro - que apesar de não 

pertencer à rede FAETEC estava com a ocupação em curso - teve a articulação e o apoio do 
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sindicato da FAETEC, o que nos leva a pensar nos diferentes jogos de forças e poder que 

estavam intrínsecos à ideia de ocupar o JBM. A ideia de jovens ocupando escolas atraía a 

atenção da mídia e, com suas pautas noticiadas pela imprensa, os ocupantes endossavam as 

críticas feitas pelos docentes (em greve) e sindicato de professores da rede FAETEC 

(SindpeFaetec) ao próprio governo do Estado. Os estudantes, de certa forma, ajudavam a 

legitimar a greve dos docentes indo ao encontro dos interesses desses grupos. Com um olhar 

ainda mais atento às narrativas dos ocupantes realizadas no grupo focal, é possível notar 

outras instâncias de forças, que atuavam diretamente no movimento. 

 

Sindipetro ajudou demais eles. No primeiro dia de ocupação a gente achou 

que não ia ter alimentação nenhuma e o Sindipetro chegou com o carro cheio 

de quentinha (GFO - Aluno J). 

 

Ao decorrer das ocupações, é claro que os professores iam lá davam alguns 

aulões e tal, mas era também a pedido nosso, em momento algum houve 

algo parecido como um aparelhamento do movimento ou algo assim. É claro 

que a gente teve muito apoio, mas também a gente preservou muito a nossa 

autonomia do movimento de ocupação (GFO - Aluna R). 

 

Através das ocupações nos comunicamos com o movimento estudantil de 

várias cidades. Mas depois de entrarmos em contato com outras escolas 

entendemos que a UBES
48

 somos todos nós mesmos, estudantes brasileiros. 

Daí a gente conheceu uma palestrante que foi lá e já tinha sido da UBES. Ela 

nos presenteou com uma bandeira e tal. E nós fomos estudando e 

acompanhando a entidade (...) a gente foi aprendendo com o tempo (GFO -

Aluna R).  

 

Nesses fragmentos de discursos dos alunos ocupantes é possível perceber algumas 

referências à circulação de forças atuantes na ocupação: sindicatos, docentes e organizações 

de estudantes. Se analisarmos mais minuciosamente as formas de enunciar de alguns desses 

alunos ao comentarem sobre essas instâncias, é possível notar que há uma espécie de 

transporte de vozes de outros campos, que são ressignificadas por eles. Cito, inicialmente, o 

último fragmento discursivo em que a aluna R (GFO) comentava sobre a relevância do 

movimento estudantil para a ocupação. Num tom nacionalista, bem próximo ao discurso 

proferido por membros da entidade, “a UBES somos todos nós mesmos, estudantes 

brasileiros”, a aluna se apropria do discurso desses membros e processa como se fosse seu, 

ressignificando-o com sua vivência no processo de ocupação estudantil.  

                                                 
48

 A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), fundada em 25 de julho de 1948, no Rio de Janeiro, 

é a entidade que congrega e representa os estudantes de instituições de ensino fundamental, ensino médio, ensino 

técnico e pré-vestibular do Brasil. Disponível em http://ubes.org.br/. Acesso em 03. 04. 2017. 

http://ubes.org.br/
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Michel Foucault (2016) já dizia que todo discurso é entendido como um “feixe de 

relações”, que se constrói a partir de um campo complexo de discursos. No caso dos 

secundaristas que participaram do movimento, ele é constituído num campo de forças 

políticas, correndo todo o risco de assujeitamento pelos fluxos de poder que se aproximam e 

pelas diferentes instâncias que tentam cooptar os discursos dos jovens.  

Se há lascas dessas diferentes relações de forças empreendidas, ao longo do processo, 

no discurso desses jovens, é possível notar também ruínas de movimentos político-sociais, 

amplamente divulgados pela mídia, por exemplo, as jornadas de junho de 2013, que já 

apontavam para uma crise representacional e das instituições (“ninguém nos representa”). 

Questões políticas discutidas nacionalmente também foram criativamente inseridas nos 

discursos dos ocupantes. A canção Malandramente lançada pelo produtor musical de funk 

carioca Dennis DJ, com a participação dos MC’s Nandinho e Nego Bam, foi transformada em 

paródia numa criação coletiva dos secundaristas. Com toda crítica e menção ao ex-presidente 

da República, Michel Temer, e à polêmica proposta de lei, Escola Sem Partido, a paródia 

reafirma o caráter político das ocupações, para além das demandas educacionais oficialmente 

apresentadas pelos secundaristas.  

 

Malandramente, 

Temer se fez de inocente, 

Deu um golpe na gente 

Fez o povo aplaudir 

 

Malandramente 

Essa mídia é safada 

Tá te enganando 

Para de assistir 

 

Magno Malta 

Quer colocar a Lei da Mordaça 

Calar a estudantada 

Com a Escola Sem Partido mentir 

 

Nós vamos resistir, 

Nós vamos resistir, 

Nós vamos resistir, 

Nós vamos resistir. 

 

(Criação coletiva dos secundaristas) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dennis_DJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/MC_Nandinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/MC_Nego_Bam
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 Os movimentos estudantis que surgiram no viés da história mundial e do Brasil, mais 

fortemente o movimento de secundaristas chilenos, conhecido como Revolta dos pinguins
49

, 

também deixaram seus rastros nas ocupações. Embora tenha havido dificuldade em receber 

alguns materiais impressos, que circulavam em outras ocupações, como relatou a aluna R, em 

entrevista, “Os manuais da Associação Brasileira de Estudantes Secundaristas, os manuais 

não chegaram aqui. UBES tinha dificuldade de chegar aqui. A gente não tinha movimento 

estudantil, as coisas não chegavam no interior” (EO-R), na página do Facebook da 

ocupação
50

- que expunha as atividades artístico-culturais realizadas e algumas informações 

referentes ao movimento - havia a menção aos documentários A Revolta dos Pinguins e 

Acabou a paz! Isso aqui vai virar o Chile, esse último referindo-se às ocupações das escolas 

de São Paulo. De certa forma, o aprendizado com os documentários foi incorporado aos 

discursos dos jovens ocupantes. Eis a convocação feita por eles, no Facebook, para a exibição 

do documentário.  

 
9 de maio de 2016 ·  

Gente, amanhã às 15h assistiremos ao documentário "A Revolta dos 

Pinguins" com @s alun@s da escola ocupada João Barcelos 

Martins #ocupaJBM . O filme é um registro da luta d@s estudantes do Chile 

em 2006, conhecid@s como pinguins por conta do uniforme usado pel@s 

secundaristas do país. 
Semana passada assistimos "Acabou a paz! Isso aqui vai virar o Chile", 

sobre as ocupações das escolas de SP.  
Vem com a gente! 
Apoie uma escola ocupada!!

51
 

 

Os documentários foram importantes também para ajudar a compor os rituais e a 

rotina de ocupação. É necessário dizer que os saberes que não fazem parte da tradição escolar, 

essenciais à permanência do movimento, tais como: segurança, limpeza, alimentação, 

comunicação nas mídias virtuais e organização de assembleias, presentes no cotidiano da 

instituição, vieram à tona, naquele momento, e foram sendo incorporados pelos alunos a cada 

dia. Saberes que não eram considerados antes da ocupação e passaram a ser quando houve o 

                                                 
49

 Nesse movimento, os estudantes secundaristas chilenos ocuparam mais de setecentas escolas no ano de 2011, 

em protesto por passe livre e melhoria na educação pública. O manual com dicas de como ocupar a escola e 

permanecer nela, feito pelos estudantes chilenos, também circulou nas ocupações brasileiras, e alguns de seus 

preceitos foram seguidos, como, por exemplo, a organização de assembleias. 
50

  Disponível em: https://www.facebook.com/OCUPA-JBM-210806322632120/. Acesso 03 de junho de 2017. 
51

 Disponível em: https://www.facebook.com/OCUPA-JBM-210806322632120/. Acesso em: 03 de junho de 

2017 

https://www.facebook.com/131138120317920/photos/gm.229533507425363/958417147590009/?type=3&ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%2525255B%2525257B%25252522surface%25252522%2525253A%25252522newsfeed%25252522%2525252C%25252522mechanism%25252522%2525253A%25252522feed_story%25252522%2525252C%25252522extra_data%25252522%2525253A%2525255B%2525255D%2525257D%2525255D
https://www.facebook.com/hashtag/ocupajbm?source=feed_text&story_id=228617020851050
https://www.facebook.com/OCUPA-JBM-210806322632120/
https://www.facebook.com/OCUPA-JBM-210806322632120/
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processo pedagógico na ocupação, quando os ocupantes passaram a varrer o pátio da escola e 

fazer a refeição. Além desses, havia os saberes escolarizados que envolviam aulões e 

palestras, bem como aqueles que giravam em torno das escolhas afetivas dos jovens, como 

exemplo, a batalha de rimas, o curso de grafite, as músicas parodiadas por eles no pátio, entre 

outras atividades registradas no Facebook da ocupação. A aluna R narrou, no grupo focal, a 

rotina da ocupação.  

 

A ocupação foi um espaço onde a gente tinha aula, só que a diferença é que 

não tinha ninguém abrindo a porta de dez em dez minutos para ver se a gente 

estava na aula, não sei se vocês se lembram desse carcerizinho ou ninguém 

mandava a gente pra sala o tempo inteiro. A escola funcionava normalmente, 

só que com os alunos, a gente tinha comissão: comissão de segurança, 

comissão da limpeza, comissão da alimentação. Acordava todo mundo sete 

horas da manhã, todo mundo em pé. A gente tomava café e ia cada um 

fazendo suas coisas, então era o tempo inteiro com cheiro de cloro. Os 

primeiros dias foram os piores dias porque eu tava estressada o tempo 

inteiro, que era pressão o tempo inteiro, então a gente fazia as atividades de 

manhã, a comida, tudo mais, o cardápio era macarrão com salsicha, mas 

tinha dia que a gente tinha doação suficiente. E aí a gente tinha várias aulas, 

porque chegava, fazia todas as tarefas, chegava o almoço, todo mundo 

almoçava, descansava e a partir de uma hora, a gente tinha aula e aí tinha 

aula de física, a gente tinha aula de teatro, a gente tinha aula de música, a 

gente tinha debate, a gente tinha aula de instrumento, a gente tinha 

matemática, a gente tinha todas as aulas, mas só que não era na sala de aula, 

era no pátio e a gente tinha aulas didáticas, como assim? Não sentava todo 

mundo em fila, não ficava todo mundo escutando o professor falar como se 

fosse o dono da verdade, sentava geralmente no pátio e o professor 

começava a explicar pra gente o que ele dá dentro da sala de aula só que de 

forma didática. Eu por exemplo, pelo menos entendi pela primeira vez física 

foi ano passado, quando D. veio pra cá  pro pátio. Cara ele escreve no 

quadro eu não entendo nada, mas ele falando assim cara a cara comigo, eu 

entendo (GFO-Aluna R). 

 

Na narrativa criada pela aluna R, críticas diferentes foram proferidas em relação ao 

modo como se estruturava o ensino, “todo mundo em fila”, professor falando “como se fosse 

o dono da verdade”, trazendo à tona as relações de poder ali empreendidas. A aluna R 

mostrava, ainda, a diferença existente entre as aulas regulares e da ocupação: “não tinha 

ninguém abrindo a porta de dez em dez minutos para ver se a gente estava na aula, não sei se 

vocês se lembram desse carcerezinho”. Para aluna G, no grupo focal, “a relação de poder, 

essa violência que acontece na sala de aula de um escuta e o outro fala, funciona com uns e 

não funciona com outros, alunos faziam questão de ir para a escola e não entrar na sala” (GFO 

- Aluna G).  

Os comentários das alunas podem ser desdobrados em duas questões distintas: a 

primeira gira em torno do questionamento em relação ao aprisionamento dos corpos, um 
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“carcerizinho”, que tende a docilizar os corpos. O que se revela nesses comentários é a 

questão da disciplina e do controle contínuo. Um corpo cerceado, enquadrado, torna-se um 

igual, o que aponta para a negação da vida singular, do acontecimento e da potência. Ao 

serem perguntados sobre o que poderia ser feito no ensino regular do Agrícola e do JBM para 

tentar mudar essa perspectiva traduzida por eles, o aluno P comentou: “arte, debate, interação, 

aula didática e exploração do espaço da escola. A escola não é só sala de aula. Na ocupação a 

gente tinha isso” (GFO – Aluno P). É importante mencionar que esses elementos apontados 

pelo aluno não são novidade no ensino brasileiro, existem diferentes propostas de trabalho nas 

redes municipal, estadual e federal que exploram, nas diferentes disciplinas, aulas contendo 

debate, Arte, exploração dos espaços da escola, por exemplo. Mas o que o aluno ocupante 

questionava era que isso pouco acontecia em sua vivência escolar.  

Outra problemática captada a partir dos comentários é que os alunos que vivenciaram o 

processo de ocupação pareciam dizer que o estudo formal oferecido pela escola, não funciona 

para todos. Ao citarem que alunos iam para a escola e não entravam em sala, pareciam eleger 

o fora (pátio, quadra, auditório) como local de trocas e de afeto, que aproximava os jovens da 

escola. Isabella Dias e Luiz Guilherme Barbosa, no texto “Escola-corredor, por uma poética 

da ocupação (a duas vozes)” (2018), elegem o corredor como lugar privilegiado por liberar 

“uma energia pedagógica que a sala de aula burocratizou”, representando, segundo eles, uma 

fronteira entre currículos, “entre os saberes considerados dignos de serem ensinados, e 

aqueles alijados do processo de formação tal como instituído pela sociedade e pelo Estado na 

escola” (DIAS e BARBOSA, 2018, n.p.). 

. 

Muito cedo aprendi de falas atravessadas que a escola é corredor, com seus 

encontros, dinâmicas e interações. Ao mesmo tempo em que me lembro de 

que ela é nascente de conhecimento – se quer baderna, vá lá para fora. Aqui 

é lugar de aula. Na minha época, não funcionava assim, na minha época 

havia respeito, na minha época – e culpo a minha época por não ser como a 

outra época sobre a qual os adultos se referem. Época não sei qual, onde as 

coisas eram melhores, quando certamente eu não sentiria esse enorme desejo 

de fazer desse espaço outro que não palco das minhas danças, reflexões, 

cantorias e toques distribuídos entre os que compõem esse espaço. Penso 

sobre como me parece muito mais sedutor continuar pelos corredores onde 

converso informalmente com funcionários sobre o que fizeram no fim de 

semana, sobre os ônibus que pegam e suas histórias de adolescência. Nestes 

diálogos estarrecedores, me vejo completamente encantada pela perspectiva 

de que eles, tal como eu, comem morangos no café da manhã (DIAS e 

BARBOSA, 2018, n.p.).  

 

 Os conhecimentos não escolarizados, que surgem nesses locais, carregados de sentido 

por se relacionarem à vida, parecem se colocar em comunhão com as paixões, com a 
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sensibilidade, com a curiosidade, com os sentidos, com os afetos, com o desejo, voltando-se 

contra a violência e o aprisionamento que ainda estão presentes na sala de aula. Os alunos 

apontavam, inclusive, para o fato de que a real interação professor-aluno se dava nesse fora, 

não cabendo naquele espaço da sala de aula. Uma das razões possíveis para essa percepção 

seja talvez o fato de naquele local não estar instituída uma relação de poder e hierarquia.  

Segundo a aluna M: “Tínhamos bate-papo com professores que a gente tinha intimidade, pós-

aula. Conversa possível fora da aula, no pátio, mas não na aula, porque senão não produz” 

(GFO – Aluna M). Pela urgência em completar os conteúdos da grade, os professores 

pareciam abreviar discussões e trocas, alguma delas desejantes para os alunos, evitando vozes 

dissonantes. Ao abreviar essas discussões tornava-se visível o controle e o silenciamento de 

vozes.   

 
Falta muito contato de professor e aluno para conversar sobre essas coisas, 

às vezes, eles evitam falar para não gerar discussão, não gerar polêmica. Há 

professores que falam, mas não se aprofundam tanto, porque acaba gerando 

discussão entre os alunos e a aula não produz (GFO - Aluno P).  

 

A narrativa criada pela aluna R, no grupo focal, mostrando a rotina da ocupação, 

também nos leva ao encontro das autoras Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo (2011), 

que fazem um trajeto histórico das diferentes concepções de currículo, chegando até os 

estudos pós-estruturais, que se iniciam em fins dos anos 1970. Assumindo as preocupações 

pós-estruturais, comentam que o currículo é uma “prática discursiva”, assim sendo, cada uma 

das tradições curriculares trazem consigo um discurso que se homogeneizou e essa 

capacidade de unificar um discurso é um ato de poder. Os discursos pedagógicos e 

curriculares podem ser vistos como atos de poder, “poder de significar, de criar sentidos e 

hegemonizá-los” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 40). A visada pós-estrutural de pensar o 

currículo nos impele a questionar esses discursos, o modo como se impuseram e a ver esses 

discursos como algo que possa ser desconstruído.  

As autoras também alertam para o fato de cultura e conhecimento precisarem ser vistos 

como “sistemas simbólicos e linguísticos contingentes”, isso porque se a realidade é 

constituída pela linguagem
52

, nem cultura nem conhecimento podem ser tomados como 

espelho da realidade. Diante disso, acrescentam que cultura e conhecimento não são 

                                                 
52

 As autoras Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo mostram que na perspectiva pós-estrutural a linguagem, 

em vez de representar o mundo,  o constrói. Nessa perspectiva, a linguagem não nomeia o que existe no mundo, 

cria aquilo de que fala. E acrescentam que “como consequência, não se pode pensar em conhecimento sobre o 

mundo nem em um sujeito que conhece” (Lopes e Macedo, 2011, p.38).  
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repertórios de sentidos nos quais alguns serão selecionados para compor o currículo. A 

produção de sentidos do currículo pode ocorrer em múltiplos momentos e espaços.  

A ideia de currículo expressa pelas autoras torna compreensível o comentário realizado 

pelo pesquisador Luiz Guilherme Barbosa - no Encontro Internacional Cuidado como 

Método, realizado Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, em 02 de outubro de 2017
53

- de 

ser uma ocupação escolar produtora de currículo. Para ele, os estudantes ocupantes 

produziram maneiras de aprender, maneiras de ensinar, produziram um caminho de diálogo 

comprometido. E acrescenta: “Currículo é a ocupação em sua potência”. Em comunhão com 

esse entendimento, é possível perceber também um currículo produzido na ocupação, em que 

discursos e práticas vistos no currículo regular, ora foram repetidos, ora desviados, recriados 

por eles. A ética do cuidado e a política da multiplicidade podem ser considerados como 

peças centrais de sustentação desse currículo.  

 A ética do cuidado diz respeito à relação experimentada, de conhecimento afetivo, 

travada entre os secundaristas e o JBM no período de ocupação. Se antes existia o paradigma 

que os ligava e os unia à instituição, fazendo com que se adaptassem a ela, o ato de ocupar e 

resistir demandava uma relação outra, ainda mais íntima, de perícia, sensibilidade, de 

experimentação coletiva, de errância, de invenção de um espaço, de saberes traduzidos e 

ressignificados que precisavam ser diariamente exercidos, entre eles: limpar, cozinhar, vigiar. 

Essa relação travada com a escola, no contexto político da ocupação, provocou novos modos 

de existência, aprendizado e afeto e, para além da ocupação, uma transformação ética dos 

ocupantes no modo de habitar aquele território. A aluna R, no grupo focal, narrou o cuidado 

com a escola durante e após a ocupação.  

 

Quando eu entrei na escola, que eu vivia com a mão suja de cloro, cheirando 

a cloro eu falei “gente eu to cuidando de um espaço que eu nunca soube que 

era meu e que realmente é meu”, pra mim aquilo ali foi assim, eu nunca mais 

consegui jogar um lixo no pátio da escola depois da ocupação. Nunca mais, 

eu nunca mais consegui ver alguém riscando a mesa e não falar “pô tá de 

sacanagem”, ou riscando a parede (...). Eu aprendi que realmente era um 

espaço já meu e de que eu tinha que cuidar desse espaço, foi um negócio 

assim...e a gente limpava com esponja e sabão as paredes (GFO- Aluna R).   

 

A respeito da questão da política da multiplicidade (em conexão com o conceito de 

multiplicidade deleuziano) é possível notar no currículo produzido nas ocupações, que foram 

realizadas articulações com diferentes agenciamentos, desviando-se dos mecanismos 
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 Disponível em: http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018/02/folder_programacao-completa.pdf acesso 

em: 10.10.2017.  

http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018/02/folder_programacao-completa.pdf
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homogeneizadores do currículo oficial e abrindo-se para a diferença. Isso pode ser percebido 

pela busca empreendida pelos secundaristas e voluntários - que levaram palestras, oficinas, 

atividades culturais das mais diversas - em discutir temas, ainda que previstos nos currículos, 

muitas vezes ignorados nas aulas regulares, tais como: gênero, política, movimentos sociais e 

questões étnico-raciais. Os estudantes destacaram que havia determinados temas e conteúdos 

que eram pouco debatidos, explorados ou, ainda, ignorados na sala de aula e que, por sua vez, 

foram vistos e debatidos na ocupação. Em entrevista, a aluna R comentou: 

 
Outra professora veio aqui, fez debate com a gente, sentou todo mundo, a 

gente debateu várias coisas sobre política, que a gente ficou assim ah, ‘agora 

eu entendi’, o que o deputado faz, o que o fulano faz, a gente estudou muita 

coisa sobre política e, inclusive, dentro da ocupação a gente teve várias 

divergências sobre política, mas a gente conversava sobre isso normalmente. 

Na ocupação a gente teve um debate sobre direitos da mulher e aí a gente 

sentou todo mundo... e aí a galera começou a entender realmente que 

feminismo não se trata de mulher querer ser melhor do que homem, não é 

nada disso, feminismo é uma luta sobre a igualdade e aí a galera começou 

entendendo que certos movimentos e que certas vertentes do feminismo não 

representa a maioria das mulheres, cada um escolhe o lugar que quer ficar. A 

galera começou entendendo também sobre homofobia, sobre questão de 

respeito, você não concorda, mas tem que respeitar. A galera começou 

entrando na questão da cultura negra e foi o momento que a gente começou 

assim “porra, todo mundo tá no mesmo barco”, todo mundo tá sofrendo com 

o sucateamento da educação, todo mundo sempre unido, tá todo mundo sem 

professor e só precisa se respeitar. Foi o momento que a gente tinha várias 

aulas, todos os dias tinha aula e a gente tem uma página até hoje chamada 

ocupa JBM e a gente colocava esse calendário lá [...] (EO - Aluna R) 

 

A aluna G, no grupo focal, também abordou o assunto: “essas matérias precisam ser 

incluídas para a nossa formação como pessoa na escola, como quando a gente sai da 

ocupação, por exemplo”. E acrescentou: “Você não é um cidadão? Você não precisa ter uma 

opinião formada sobre isso? Você não precisa aprender sobre isso?” (GFO - Aluna G). Pelos 

comentários feitos, a política da multiplicidade perseguida na ocupação, num profundo 

diálogo com a filosofia deleuziana, demonstra rejeitar toda a forma de fixação, limitação e 

moralismo. E ainda: representa uma política do pensamento que, guiada pelo desejo, busca 

por meio da diferença um pensamento mais potente e singular. 

 É importante mencionar que o político atravessava todo o movimento, afinal as 

ocupações secundaristas foram produzidas constantemente por agenciamentos e forças 

políticas heterogêneas, habitando um território político em tensão. A relação de 

enfrentamento e resistência dos alunos ocupantes demandava um discurso preparado, muitas 

vezes performático de vozes, a estratégia era que a ocupação se fizesse conhecida e fosse 
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apoiada pela comunidade escolar. Além da voz, o corpo que dançava, cantava, protestava foi 

uma ferramenta importante, funcionando como “máquina de guerra” contra o Estado. O 

discurso das ocupações se mantinha vivo, reverberando, mesmo com o fim do movimento, 

nas narrativas dos jovens ocupantes, de modo que a memória do movimento continuava sendo 

defendida socialmente. Criava-se um jogo pela desconfiança eminente de que nem todas as 

cartas estão na mesa. Digo isso porque parecia existir no grupo um pacto de defesa, em que os 

secundaristas, como atores políticos, emitiam discursos performáticos que iam se 

completando, tentando barrar dissonâncias, ocultar relações de poder, de verticalidade e 

críticas ao movimento.  

Mikhail Bakhtin (2015b) comenta que por ser o objeto das Ciências Humanas um ser 

“expressivo” e “falante”, cria-se um certo perigo, isso porque o ser “nunca coincide consigo 

mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado” (BAKHTIN, 2015b, p.395). O 

teórico nos mostra que sempre há o perigo da utilização de máscaras, ribalta, o palco, como 

formas reais de expressão da representatividade do ser, o que impede qualquer garantia de 

exatidão naquilo que é apresentado ou informado, tudo pode ser criação. E acrescenta: 

 

A exatidão pressupõe a coincidência da coisa consigo mesma. A exatidão é 

necessária para a assimilação prática. O ser que se autorrevela não pode ser 

forçado ou tolhido. Ele é livre e por essa razão não apresenta nenhuma 

garantia. Por isso o conhecimento aqui não nos pode dar nada nem garantir, 

por exemplo, a imortalidade como fato estabelecido com precisão e dotado 

de importância prática para nossa vida. [...] ‘As ciências procuram o que 

permanece imutável em todas as mudanças (as coisas e as funções)’. A 

formação do ser é livre. Nessa liberdade podemos comungar, no entanto não 

a podemos tolher com um ato de conhecimento (material) (BAKHTIN, 

2015b, p.395). 

 

Em relação à memória, o autor também comenta que apesar de não ser possível mudar 

o aspecto material do passado, o aspecto expressivo e sentidos podem ser modificados. O 

papel da memória nessa eterna transfiguração do passado é “a compreensão do passado em 

sua índole inacabável (em sua não coincidência consigo mesmo)” (BAKHTIN, 2015b, p.396). 

Se todas as narrativas capturadas e apresentadas pelos secundaristas ocupantes formaram-se a 

partir da memória do movimento, é importante considerar que a memória trai e ficcionaliza, 

adiciona sentidos novos, principalmente, ao tentar preencher as lacunas do esquecimento. 

Para preencher essas lacunas, diferentes cenas, narrativas singulares, ficcionalizadas em 

diferentes medidas podem operar, agindo na contramão do concerto de vozes dos ocupantes. 

Essas narrativas singulares podem ajudar a pensar a ocupação de forma mais heteróclita, 

contribuindo para o estudo genealógico aqui pretendido.  
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Nessa perspectiva de encontrar pontos dissonantes, de diferenciação, busquei escavar 

um pouco mais os discursos da ocupação, lançando questionamentos diversos. Ao serem 

questionados sobre o número baixo de estudantes das escolas, Agrícola e JBM, no 

movimento, forças contrárias começaram a ser mencionadas. Além do Estado, interferiram 

diretamente na ocupação, segundo eles, apontando para o retorno ao status quo escolar, a 

direção da escola JBM e o Movimento Desocupa. Em relação à direção, os alunos 

questionaram duramente a gestão do JBM da época e aliando-se à demanda sindical, exigiram 

eleições diretas para os diretores. No Facebook Ocupa JBM, lê-se: 

 
OCUPA JBM 

30 de abril de 2016  

Depois de muito pensar, o ocupa jbm acrescenta mais uma coisa na pauta de 

reivindicações e na pauta de desocupação. Queremos uma nova gestão na 

direção! Nosso diretor foi indicado e não aceitaremos mais isso. Fomos 

conhece-lo depois da ocupação. Queremos eleições diretas! Queremos uma 

gestão que não nos ameace. Queremos uma gestão 

presente!! #ocupajbm #ocupatudo #uec
54

 

 

O movimento Desocupa, criado por alunos e familiares insatisfeitos com a ocupação, 

representou um força agindo contrariamente às ocupações. Pais e alunos se colocavam 

duramente contra o movimento, exigindo o retorno das aulas. Aulas que poderiam, mesmo 

que parcialmente, serem restabelecidas, isso porque, segundo os alunos ocupantes, havia 

alguns professores que mesmo nesse período de greve queriam dar aula. “Um professor nosso 

disse que mesmo se os professores entrassem em greve, ele ia dar aula. Ia continuar dando 

aula, mas não pode dar por causa da ocupação” (GFO - Aluno P). A respeito do movimento 

Desocupa, a aluna M comentou no grupo focal: 

 

A galera do primeiro ano quando a gente ocupou odeia a gente, porque na 

época que eles entraram, a maioria tinha muita gente que era de colégio 

particular também, aí os pais dessa galera que era do primeiro ano fizeram o 

movimento “Desocupa” [..] fizeram abaixo-assinado para a polícia militar 

entrar com a força de choque para tirar a gente. Eles fizeram abaixo-assinado 

e levaram até para o Rio de Janeiro e aí os alunos odiavam a gente porque os 

pais falavam que a gente estava atrapalhando eles a estudar, mas a escola 

estava em greve. E aí o primeiro ano inteiro odeia a ocupação, a maioria 

(GFO - Aluna M).  

 

O comentário feito pela aluna M, no grupo focal, trazendo à tona o movimento 

Desocupa chamava a atenção para vozes destoantes, contrárias ao movimento, até então 
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caladas, que precisavam também ser ouvidas. Era necessário abrir a questão da ocupação para 

outros sujeitos, para além do grupo ocupante. Precisava ir ao encontro de vozes dissonantes, 

que estavam presentes, inclusive, nos grupos do Agrícola e do JBM, que eu vinha observando 

e realizando grupos focais e entrevistas para colher corpora relevantes a respeito dos 

processos de subjetivação que vinham sendo (re)produzidos no cotidiano escolar e, também, 

nas aulas de literatura. Dito isso, tanto no grupo do Agrícola quanto no grupo do JBM, expus 

o  meu estranhamento em verificar que, na ocupação, poucos dos que ali estavam aderiram ao 

movimento. Afinal, por que somente três discentes do curso de Agropecuária do Agrícola 

(composto por oito alunos) e três do curso de Análises Clínicas do JBM (composto por vinte 

alunos) participaram efetivamente do movimento?  

Lançada a questão, antes de iniciar a discussão, atendendo ao meu convite, o grupo de 

ocupantes falou sobre o movimento com os alunos não ocupantes, tanto na escola Agrícola 

como na escola JBM. Eles conversaram sobre as razões pelas quais se deu a ocupação e as 

atividades desenvolvidas na escola no decorrer do movimento. Interessante perceber o 

desconhecimento que muitos demonstraram sobre o que estava sendo dito. Após essa abertura 

instaurada para entrarmos na questão da ocupação, o grupo focal foi iniciado. Entre as razões 

pelas quais optaram pela não ocupação, os alunos do Agrícola citaram: “não era a minha 

escola, não precisava estar lá” (GFA - Aluno I), “eu ia fazer o que lá? Preferi ficar em casa” 

(GFA - Aluno R). “Não ia adiantar nada” (GFA - Aluna T). Já no JBM, outras questões 

surgiram: “a gente não se envolveu, porque a gente não se interessava por política” (GFA - 

Aluna T). “A aluna (menção feita a colega de turma ocupante) ocupou a escola, mas mal 

vinha no primeiro ano, ela não tinha credibilidade com a turma [...]” (GFJBM - Aluna L). E 

outro acrescentou: “Ela fazia todos os movimentos possível de representar a escola, mas ela 

na hora de ir para aula estudar, ela faltava” (GFJBM - Aluno V). A partir desse diálogo crítico 

travado entre ocupantes e não ocupantes, conflitos ocorridos no período da ocupação, até 

antes não contemplados nos grupos focais e entrevistas, vieram à tona. Os alunos ocupantes P 

e J relataram, que estudantes contrários à ocupação começaram a frequentar o movimento 

com o intuito de sabotar e prejudicar. Isso fez, segundo eles, com que houvesse uma seleção 

“natural”, podendo entrar na escola somente aqueles com “boas intenções”.   

 
A gente vinha para ajudar a escola, tinha gente que vinha para prejudicar 

quem estava ocupando. Teve um dia que o almoço ficava na geladeira, aí 

teve uma pessoa que jogou a comida no chão, escondido. Provavelmente 

veio alguém para prejudicar, né? E a primeira vez que eu vim, eu almocei 

aqui, aí guardaram a comida, depois jogaram a comida no chão. Sujou tudo. 
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Assim, as pessoas que estavam aqui necessitavam daquela comida, aí foi e 

jogou fora, estragou a comida (GFO - Aluno P). 

 

Todos podiam entrar, mas a gente averiguava a intenção, né, tipo assim, se 

entrasse pessoas aqui que a gente via que tava vindo olhar alguma coisa, que 

tava procurando alguma coisa para fazer de errado, a gente chamava, 

conversava ou não deixava entrar mais, entendeu? Depois a medida que o 

tempo ia passando foi selecionando o pessoal, selecionando, tipo, a pessoa 

que vinha com boas intenções (GFO - Aluno J).  

 

A partir desses comentários foi possível perceber que a ocupação não foi aberta a 

todos, somente aqueles que, nas palavras dos alunos, tivessem “boas intenções”. Essa 

estratégia empregada pelos ocupantes de ver as “boas intenções” oportuniza um diálogo com 

as afirmações feitas, anteriormente, pelo pesquisador Peter Pelbart (2016), quando diz, por 

exemplo, que com a ocupação, um conjunto de coisas se tornava intolerável, entre elas, cita as 

relações de poder vigentes dentro da escola. De certo modo, é possível notar que em nome da 

manutenção da ocupação outras relações de poder se colocaram no lugar daquelas vistas por 

eles como caducas. Se os secundaristas ocupantes reclamavam o silenciamento de vozes na 

relação professor-aluno dentro da sala de aula ou o controle dos corpos, outros tipos de 

silenciamentos e controle surgiam dentro do movimento, outros processos de subjetivação 

aconteciam. Caso exemplar é que os ocupantes tinham que aceitar as decisões e a rigidez 

imposta pelas assembleias de alunos ocupantes, para serem aceitos no grupo.  

Todas essas questões nos levam a dialogar com o conceito de comunidade a partir do 

pensamento de Roberto Esposito, na obra Communitas: origen y destino de la comunidad 

(2012), bem como Jean-Luc Nancy, no prólogo deste mesmo livro. Esposito comenta que 

pensar a comunidade está na ordem do dia, devido à conjuntura que, numa mesma época, 

anunciou o fracasso dos comunismos e a miséria de novos individualismos, da fase atual do 

capitalismo. Jean-Luc Nancy, por sua vez, adverte que “en nombre de la comunidad, la 

humanidad – antes todo en Europa – puso a prueba una capacidad insospechada de 

autodestrucción” (ESPOSITO, 2012, p.10), referindo-se aos extermínios e destruição em 

massa ocorridos em decorrência dos fascismos europeus.   

Apesar dessas evidências históricas que põem em questão a própria ideia de 

comunidade, Esposito aponta para o fato de que existem concepções romantizadas acerca da 

comunidade que tendem a pensá-la como uma qualidade que se agrega à natureza do sujeito, 

“haciéndolos también sujetos de comunidad”. Em outras palavras, essas filosofias consideram 

que em comunidade esses sujeitos se tornam “sujetos de una entidad mayor, superior o 

inclusive mejor, que la simple identidad individual, pero que tiene origen en esta y, en 
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definitiva, le es especular” (ESPOSITO, 2012, p.23). Pensar dentro dessa perspectiva é 

considerar a comunidade como algo “pleno”, um “todo”, “uma potência”. Concepções 

também romantizadas pensam, ainda, a comunidade como um bem, um valor, uma essência, 

que nos pertenceu no passado, que se perdeu, mas que se pode reencontrar, uma certa ideia de 

comunhão.  

Nessas filosofias políticas da modernidade, em geral, o termo comunidade evoca a 

ideia de ter em comum, o que é partilhado por um certo número de pessoas, que compartilham 

algo que é próprio dos sujeitos, uma comum pertença subjetivamente sentida (uma origem, 

um território, uma etnia, uma língua). Em outras palavras, para Esposito, nessa visada teórica 

usada para pensar a comunidade, o comum se identifica com o seu mais evidente oposto: 

“ellos tienen en común lo que les es propio, son propietarios de lo que les es común” 

(ESPOSITO, 2012, p.25). A comunidade, portanto, não se constitui por aquilo que é comum a 

todas as pessoas, mas pelo que é específico, próprio, entre os membros que a constitui. 

Somente o que é próprio (língua, etnia, território) garante a inserção na comunidade.  

Tomando distância dessa ideia de comum e próprio para pensar a comunidade, 

Esposito segue o caminho da etimologia do termo latino communitas. Segundo o autor, o 

primeiro significado canônico que o dicionário registra desse substantivo adquire força 

porque é pensado em oposição à semântica do proprium, o comum indica exatamente o que 

não é próprio. “Es o que concierne a más de uno, a muchos o a todos, y que por lo tanto es 

‘público’ en contraposición a ‘privado’, o ‘general’.” (ESPOSITO, 2012, p.26). A este 

significado, o autor agrega outro, o termo latino munus, remetendo-se aos vocábulos officium, 

onus, donum, que trazem a ideia de dever (obrigação, função). Se nessa tríade a ideia de dom 

(donum) é a que se mostra problemática para ser pensada como dever, Espósito comenta que a 

especificidade é o fato de não ser tanto um simples dom unilateral, mas um dever constante, o 

dom que obriga a um intercâmbio, a uma relação. O munus indica “el don que se da porque se 

debe dar y no se puede no dar” (ESPOSITO, 2012, p.26), por outro lado, o munus também 

indica a obrigação que se contraiu com o outro. Grato é quem deve alguma coisa da qual foi 

beneficiário e da qual requer uma “desobrigação”, sendo chamado a dar conta numa forma 

que o ponha “à disposição”, ou “à mercê” do outro. Assim, o que une as pessoas na 

comunidade não é a propriedade (identificação), mas uma dívida, e portanto, uma falta. A 

communitas se refere à reciprocidade e mutualidade, que determina um compromisso entre 

um e outro. Para Esposito: 
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el munus que la communitas comparte no es una propiedad o pertenencia. 

No es una posesión, sino, por el contrario, una deuda, una prenda, un don-a-

dar. […] Un deber une a los sujetos de la comunidad- en el sentido de ‘te 

debo algo’, pero no ‘me debes algo, que hace que no sean enteramente 

dueños de sí mismos. En términos más precisos, les expropia, en parte o 

enteramente, su propiedad inicial, su propiedad más propia, es decir, su 

subjetividad (ESPOSITO, 2012, p.26).  

 

Essa ideia de comunidade buscada por Esposito expõe os sujeitos a um vazio 

constituído pela falta de propriedade. Os sujeitos são expropriados da própria subjetividade 

inicial, estão ao mesmo tempo virados para o comum - que é o outro - e descentrados de si 

próprios. A communitas não tem assim a tarefa de confirmar as identidades pessoais, ou de 

fortalecer o proprium, ao contrário, ela empurra os homens para fora-de-si, para uma relação 

de distância, vazio, estranhamento que faz do sujeito ausente de si próprio. Portanto, se o 

determinante da comunidade, segundo Esposito, é o dever com o outro, o que liga os 

indivíduos entre si não é uma propriedade, mas uma impropriedade. Os indivíduos não se 

reconhecem e se identificam, surge o estranhamento, uma distância. Se há algo de comum 

entre os indivíduos reunidos e ligados entre si pela comunidade é essa obrigatoriedade, que 

impede cada um dos participantes de se afirmar como sujeito. A comunidade, segundo o 

autor, não é um modo de ser, tampouco de fazer do sujeito individual, mas uma “exposición a 

lo que interrumpe su clausura y lo vuelca hacia el exterior, un vértigo, una síncopa, un 

espasmo en la continuidad del sujeto” (ESPOSITO, 2012, p. 32).  

De certo modo, essa ideia de sujeito nos leva a tecer um ponto de confluência com o 

próprio pensamento deleuziano. Isso porque, como já mencionado, o fato da experiência da 

comunidade ser entendida por Esposito como uma experiência da comum expropriação - isto 

é, não como a partilha de algo que seria próprio a cada sujeito, mas como o compartilhamento 

de um comum não-pertencimento, de uma comum estranheza e singularidade - há a rejeição à 

homogeneidade e à unidade que implicariam na crise da comunidade, no desfazimento da 

possibilidade do ser-em-comum e na sua combinação entre singularidade e pluralidade. O ser 

em comum é produzido na relação com o outro, negando qualquer exigência de identidade. 

Assim, tanto Esposito quanto Deleuze inscrevem suas teorias na direção de um sujeito 

singular, não-individuado, mas em constante processo de individuação. 

Um risco apontado por Esposito está no fato de a subjetividade se precipitar e 

extraviar, a comunidade corre o risco também de desmoronamento em seu interior e exterior. 

Segundo Esposito, pela anulação do indivíduo em nome da comunidade, ela tem legitimado 

práticas de violência contra todos os possíveis inimigos, sejam internos ou externos. Na 
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ocupação, explicitamente, os secundaristas se colocavam contra os poderes estabelecidos, não 

havia o objetivo da eliminação das forças de poder, e sim, a intenção de inverter, mesmo que 

temporariamente, essa hierarquia. Para isso, uma das práticas por eles utilizada foi mostrada 

no Facebook da ocupação, o diretor do JBM sendo desautorizado a entrar na instituição. 

  

25 de abril de 2016   

Hoje, dia 25/04, nós alunos do ocupa jbm decidimos barrar a entrada da 

direção. Foi alegado que a entrada seria para verificar o mato que fica na 

parte de trás da escola (???????). Por conta de um boicote sofrido em relação 

ao WiFi e mais um em relação a nossa bomba de água que teve um dos 

canos rompidos, decidimos que só entrará pessoas que realmente tenham um 

motivo e que temos confiança. Pode ter chilique ou o que for. Entendam que 

a escola ta ocupada e o controle é nosso. O choro é livre. Resistência 

sempre! #ocupajbm #ocupatudo
55

 

  

“Lo que  los hombres tienen en común – que los haces semejantes más que cualquier 

otra propiedad – es el hecho de que cualquiera pueda dar muerte a cualquiera” (ESPOSITO, 

2012, p. 41). Assim, “La communitas lleva dentro de sí un don de muerte” (ibidem). Já que há 

essa ameaça na integridade individual dos sujeitos da comunidade, a alternativa é imunizar-se. 

Um sistema imunológico impede os riscos de ameaça e esta ideia é implantada no âmbito da 

comunidade, de modo a bloquear as consequências nocivas a que a comunidade está sujeita e 

que pode submeter a todos os seus membros, protegendo também dos perigos de sua 

dissolução. 

Pensar a ocupação estudantil do JBM pelo viés do conceito de comunidade formulado 

por Esposito leva-nos a refletir que os ocupantes em prol da defesa da ocupação (comunidade) 

criam imunização, com uma tentativa, inclusive, de barrar a proliferação de singularidades, 

que poderiam levar ao risco ou contágio para os demais membros. Assim, as relações que 

deveriam ser fluidas, como a narrada pelo pesquisador Pelbart (2016), nem sempre eram. Os 

comentários mostram que os secundaristas se blindavam daquilo que pudesse representar uma 

diferença ou a aniquilação do movimento. Mesmo existindo uma tentativa na ocupação de não 

se deixar produzir uma subjetividade que pudesse se afirmar diante dos demais jovens, rasgos 

de singularidade escapavam. Isso pode ser exemplificado por meio de uma divergência de 

ideias surgida, no grupo focal, entre os secundaristas ocupantes. O aluno P colocou em 

questão a linha tênue que parecia existir entre a ideia de ocupação e invasão ao comentar:  
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Eu sempre frequentei muito as aulas, e eu nem queria vir para ocupação. Eu 

não achava legal não, assim tipo invadir a escola. Eu entendia porque os 

professores estavam em greve, porque não estava tendo condições, mas eu 

vim pra dar uma força pro pessoal [...]. Eu acho que era invasão. Eu acho. 

(GFO - Aluno P).  

 

O tema da “invasão” tocado pelo aluno P, no grupo focal, pelo enfoque negativo dado, 

repercutiu visivelmente no grupo, incomodando alguns dos seus membros. A aluna M, logo, 

justificou: “A gente não teve uma forma pacífica de entrar na escola, a gente teve que pular o 

muro. Por isso que foi falado que foi invadido. Mas se eles tivessem sido de boa com a gente, 

a gente teria ocupado de boa [...]” (GFO -Aluna M). O pensar singular do aluno P se tornava 

uma forma de resistir àquilo que era comum na ocupação. Giorgio Agamben, em sua obra A 

comunidade que vem (1993), repensa o ideal político de comunidade sob um viés diferente, 

trazendo para dentro da discussão o caráter da singularidade. “O ser que vem é o ser 

qualquer”, escreve Agamben, na primeira linha de seu texto (AGAMBEN, 1993, p.11). Não 

qualquer ser, ser genérico, “qualquer um, indiferentemente”, mas o ser qualquer, que não é 

nem universal, nem individual, o qual forma comunidade, mas é considerado precisamente 

em sua singularidade, em seu ser “tal qual é”. E ainda: “O ser que, seja como for, não é 

indiferente; ele contém, desde logo, algo que remete para a vontade (libet), o ser qual-quer 

estabelece uma relação original com o desejo” (AGAMBEN, 1993, p. 11).  

Rasgos de singularidade também podem ser percebidos em uma canção de autoria de 

uma das alunas ocupantes, a Aluna R, que aparece em um dos vídeos presentes no Facebook 

da Ocupação
56

, numa performance individual. O discurso, assumido em primeira pessoa, 

mostra que a voz que ressoa não se inclui num todo, numa “comunidade homogenes”. “Tenho 

que ocupar escola pra poder ser ouvida/ Roubaram meus direitos”. Mesmo havendo 

discordâncias em relação à problemática invasão x ocupação entre os membros, ela assume 

sua posição frente ao grupo: “Passou na TV que aconteceu uma invasão 

Mas na verdade foram os estudantes que fizeram ocupação”. Ao mesmo tempo, observa-se 

uma tentativa de interpelação, convencimento e conciliação com a família pelo uso dos 

vocativos monossilábicos próprios da linguagem oral “Pai, mãe, tia, tio, vó, vô”. Ao convocar 

a família, o eu lírico justifica suas ações e resistência ao movimento: “Vai ter retaliação, 

fofoca e murmuração/ Posso até cair, mas eu não vou ficar no chão”, dando uma lição de luta 

política, que segundo a canção, uma ocupação representa: “Vou ter história pra contar, mas 

pra contar preciso fazer”. Apesar disso, é possível perceber que, em determinado momento, 
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essa voz em primeira pessoa se transforma em uma voz coletiva ao mostrar a resistência dos 

“secundas” frente à morosidade do Estado para atender as reivindicações: “Escuta aqui 

‘mermão’, secunda não é bobo/ A gente mete o pé daqui só quando houver ação”. Eis a 

canção na íntegra: 

 

Tenho que ocupar escola pra poder ser ouvida 
Roubaram meus direitos, Êta vida sofrida 
Eles não ligam pra gente, mandam PM bater em inocente 
Querem te manipular e entrar na sua mente. 

 

Passou na TV que aconteceu uma invasão 
Mas na verdade foram os estudantes que fizeram ocupação 
Querem fazer a cabeça dos seus pais,  

como se os motivos pra tá aqui fossem banais. 

Pai, mãe, tia, tio, vó, vô 
Ei, psiu  
Eu tô na luta pra permanecer, pode crer 
Vou ter história pra contar, mas pra contar preciso fazer. 

Fazer história é colocar a cara na rua 
É sofrer também, a verdade é nua e crua 
Vai ter retaliação, fofoca e murmuração 
Posso até cair, mas eu não vou ficar no chão. 
 

Tô ocupando um espaço que é meu por direito  

e o governo insiste em dizer que não tem dinheiro 
Escuta aqui “mermão”, secunda não é bobo 
A gente mete o pé daqui só quando houver ação. 

 

Pai, mãe, tia, tio, vó, vô 
Ei, psiu 
Eu tô na luta pra permanecer, pode crer 
Vou ter história pra contar, mas pra contar preciso fazer. 

 
(Canção de autoria da aluna R)

57
 

 

É interessante perceber que embora existissem esses rasgos de singularidade, os 

alunos, em diferentes momentos, tentavam criar um discurso único como se pertencesse a 

todos. Essa ideia de evitar dissonâncias pode ser observada nos próprios hinos da ocupação, 

por apresentar discursos que, embora não fossem de todos os membros, eram compartilhados 

para todos que acessavam a mídia eletrônica da ocupação, como se fosse um discurso da 

coletividade, dando um caráter de homogeneidade ao movimento. Aqui é possível reafirmar a 
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ideia de que a ocupação produziu, como já afirmado anteriormente, atores políticos, com 

discursos políticos, mas nem todos analíticos, visto que mesmo aqueles com ideias 

divergentes, encenavam, por exemplo, nas canções, uma subjetividade interpelada por uma 

comunidade com quem nem sempre concordavam.  

Outro ponto importante de ser retomado diz respeito novamente às afirmações feitas 

por Pelbart (2016), além da relação de poder, que ele dizia ser intolerável, algo já refutado, é 

importante mencionar que cita como intolerável também a “disciplina panóptica, os modos 

desgastados de ensino, aprendizado, avaliação, até mesmo o objetivo da escola” (PERBART, 

2016). Embora esse fosse um movimento político instalado sobre a instituição escolar com o 

intuito, entre outros, de questioná-la, de driblar hierarquias e construir um território novo, é 

importante dizer que nem sempre isso ocorreu. Um ponto de subjetivação e fixação do qual os 

alunos não conseguiram ou não quiseram se liberar foi da própria preparação imposta pela 

escola para a realização do ENEM. Os aulões, que ocorriam em diferentes momentos na 

ocupação, realizados como preparação para o ENEM, só endossam essa ideia. Ao criar uma 

linha de fuga e ocupar a escola, os secundaristas tentaram expulsar o estrato que os fixava, 

mas ao realizar os encontros e tomar as decisões do movimento, desterritorializações 

passaram a ser compensadas por reterritorializações que impunham novas estabilizações. 

Segundo Deleuze e Guattari (1995a): 

 

Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco 

de reencontrar nela organizações que reestratificam o conjunto, formações 

que dão novamente o poder a um significante, atribuições que reconstituem 

um sujeito (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.18.). 

 

 

Aqui é importante fazer algumas ponderações, os alunos ocupantes do JBM, 

utilizaram como estratégia do movimento se colocarem diante de qualquer tipo de poder e 

controle estabelecidos, criticando acentuadamente estratégias utilizadas no ensino de modo 

geral que demarcavam esse controle, tanto referente ao aprisionamento dos corpos, quanto à 

verticalidade das decisões que envolviam os alunos em sala e fora dela. Mais especificamente 

no ensino de literatura, teceram críticas ao controle exercido em relação aos modos de ler, 

reivindicaram a voz no encontro com o texto, criticaram conteúdos trabalhados quando se 

afastavam demasiadamente da vida, sugeriram mudanças no formato das aulas, mostrando a 

vontade de querer não mais estarem submetidos, mas de participar ativamente do processo de 

ensino-aprendizagem. Entretanto, vale considerar que o discurso ácido e crítico utilizado 

pelos ocupantes para se fazerem ouvidos e tentar legitimar o movimento, buscou silenciar e 
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desconsiderar momentos de trabalho profícuo e singular realizados com os alunos nas aulas 

regulares. Digo isso, porque ignoraram o fato de muitas dessas aulas serem flexíveis, pondo 

em cena não somente o professor, mas também os jovens, por serem feitas de diálogos e 

trocas. As diferentes salas de aula comportam momentos de desterritorialização e 

reterritorialização, de abertura e fixação, de subjetivação e de singularidade, tal como o 

próprio movimento vivenciou. O fato de a ocupação apontar, tal como a sala de aula, para 

certas territorializações não diminui a potência do movimento. 

Ao se apropriarem do espaço e da temporalidade, representando uma potência de 

singularização e expressando a produção ativa do desejo enquanto processo revolucionário, 

interrompendo o curso da História, por meio de máquina de guerra contra os poderes 

estabelecidos, os ocupantes demonstraram uma vontade, um desejo de participação nas 

diferentes decisões referentes ao ensino, que influenciavam diretamente suas vidas
58

, indo em 

direção, inclusive, ao que Deleuze nos convida a fazer: 

 

Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, 

mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-

tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos. É o que você chama de 

pietàs. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a capacidade de 

resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle (DELEUZE, 1992, 

p.218). 

 

Para além disso, a própria prática ocupante trouxe à tona o desejo e os modos de ler, 

de se relacionar e de ver a literatura, algo extremamente potente para a pesquisa aqui 

desenvolvida e assunto abordado na próxima seção. 

 

4.2 - Ocupação e práticas literárias  

 

Nesse trajeto de encontro com os ocupantes, do Agrícola e do JBM, algumas lacunas 

ainda precisavam ser preenchidas, principalmente, o que dizia respeito à experiência que 

tiveram com literatura durante o período de ocupação. No desejo expresso por eles por uma 

prática de invenção e resistência em relação aos mecanismos homogeneizantes, a literatura 

estaria incluída? Caso estivesse, qual seria o lugar conferido ao exercício de produzir e de ver 
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a literatura na ocupação? Em busca de compreender melhor a relação literatura - ocupação, 

novas questões foram sendo discutidas nos grupos focais e entrevistas realizadas (que 

ocorreram, como já comentado anteriormente, ao longo dos meses de abril e maio de 2017, 

com nove estudantes do Agrícola e JBM). Ao levantar a questão sobre a vivência que tiveram 

de literatura no movimento, o aluno J comentou no grupo focal: 

 

Veio uma professora [...] ela trouxe os alimentos, ela veio, a gente sentou no 

pátio, fez uma roda, e ela nos mostrou uma poesia, fizemos uma oficina tipo 

[...] ela veio, mostrou poesias legais, poesias relacionadas ao cotidiano e foi 

um debate de como isso tá presente no nosso dia a dia. Aí ela nos mostrava 

também a relação de uma poesia antiga com uma nova. Ela nos mostrou 

como o dia a dia não mudou tanto (GFO - Aluno J) 

  

Segundo o aluno J, na oficina literária o alvo foi a literatura contemporânea em 

diálogo com poemas canônicos dos séculos anteriores, em que conexões com a realidade 

política por eles vivenciada eram construídas. Ao serem questionados, no grupo focal sobre 

outras vivências com a literatura na ocupação, sobre o que eles próprios produziram, os 

alunos não conseguiam perceber novos entrelaçamentos. Parecia haver uma distância grande 

entre o que entendiam ser literatura - a partir das experiências com a disciplina em sala de 

aula - e as vivências que tiveram na ocupação. Segundo a percepção que tinham da disciplina, 

a literatura estava ligada à ideia de ler livros e de estudar escritores e obras. “Literatura é ler 

livro” (GFO- Aluna M). “Literatura para mim é o estudos da história das Letras. É o estudo 

dos escritores, de livros, é o estudo sobre o que você estuda sobre os livros” (GFO - Aluno J). 

“Sabe o que eu sei de literatura? Machado de Assis, só isso que eu sei de literatura, [...] 

geralmente em literatura a gente dá só romance, as outras coisas a gente não dá” (GFO - 

Aluno P). A aluna G utilizando uma visão diferenciada dos dois primeiros colegas comentou: 

 

Inclui tudo na literatura, porque a literatura inclui tipo a leitura, mas também 

incentiva a uma opinião política, inventiva, uma opinião sobre a sociedade, 

sobre a homofobia, sobre um preconceituoso, inclui tudo, porque nas minhas 

aulas de literatura, alguns professores meus trazem pra gente uma atividade 

sim, mas o texto todo tem um conteúdo que tem como se fosse um sentido, 

aquele texto ali vai mostrar alguma coisa pra gente, não vai ser qualquer 

textinho, ah João, Maria e ponto acabou, vai ser um texto com algum sentido 

que vai fazer a gente pensar diferente (GFO- Aluna G). 

 

O comentário da aluna G chama a atenção para o ato da leitura literária que convida a 

perceber alteridades, à compreensão de ideias e de reação ao se relacionar com determinada 

questão, por exemplo: “homofobia”, “preconceito”. O leitor seria então, no contato com a 
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obra literária, atravessado por componentes textuais e um eixo axiológico de valores, que 

posto em tensão com a sua subjetividade, possibilitaria ressignificações, desterritorializações 

e mudanças subjetivas, produzindo sentidos. Essa percepção da aluna em relação à literatura 

leva em conta o seu potencial político, representando um acontecimento por reverberar na 

vida e por fazer com que o leitor questione e reveja convicções e hábitos que o constituem. 

A política é um dos nomes da “imanência” de Deleuze. A imanência que se mostra 

contrária a qualquer forma de fixação e moralismo. Como forma de resistência às 

estratificações, organizações e sujeições, o poder da arte deve ser considerado incluindo a 

potência da literatura. Segundo Deleuze, “a arte é o que resiste: ela resiste à morte, à servidão, 

à vergonha” (DELEUZE, 1992, p.110). Walter Omar Kohan (2002), recuperando o conceito 

de imanência de Deleuze mostra que: 

 

a imanência é uma vida para além do bem e do mal. A vida significa 

potência, movimento e o artigo indefinido é a marca do que é, a uma só vez, 

impessoal e singular. O indefinido sinaliza uma vida qualquer e no entanto 

esta e nenhuma outra vida: a indeterminação individual e a determinação 

singular. Uma vida imanente móbil, cheia de acontecimentos, singularidades 

também em movimento, que atravessam os indivíduos (KOHAN, 2002, p. 3-

4).  

 

Kohan chama a atenção, portanto, para a imanência deleuziana, para a vida em sua 

potência, repleta de acontecimentos e singularidades. Esta vida singular só se torna possível 

quando se consegue escapar dos diferentes modos de significação e fixação, que tentam impor 

marcas e identidade ao indivíduo ao longo de sua vida.  

Feito esse desvio teórico, retornando ao comentário da aluna G, é importante dizer 

que, de certa forma, ele ressoou entre os demais secundaristas fazendo-os (re)pensar a 

experiência com literatura na ocupação, uma experiência outra, alargada de possibilidades no 

contato com o literário: “Então, a literatura tava de uma forma que a gente não enxergava. 

Agora a gente tá enxergando no meio do debate aqui. [...] é diferente de como a gente vê na 

sala de aula” (GFO - Aluno J). Novos entrelaçamentos entre literatura e Ocupação foram 

sendo apontados: “A gente escrevia cartazes, a gente fazia a ata das reuniões, a gente postava 

tudo o que a gente fazia” (GFO - Aluna M). “A gente criou muito, teve música, teve paródia, 

jograu” (GFO - Aluna G). “A gente já fez paródia, a gente já fez rap, a gente já fez grito de 

guerra” (GFO - Aluno J). “Tinha um tambor que ficava na sala e a gente criava versos 

relacionados à ocupação” (GFO - Aluna A). “Até mesmo nos movimentos de passeata no 

Centro, a gente criava várias músicas” (GFO - Aluna G). “Teve música ao vivo aqui, pô. A 
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gente conseguiu o contato de uma cantora aqui de Campos, [...] ela tava acompanhando nossa 

página, a gente pediu, se ela poderia vir aqui, ela cantou Música Popular Brasileira” (GFO - 

Aluno J). 

O universo textual da ocupação que começou a ser descrito pelos alunos ocupantes 

trazia para a cena um tipo de produção cultural muito mais oral do que escrito, com a inclusão 

da cultura de massa e de performances corporais e de vozes (via atos), um cultivo de saberes 

que estava à margem daqueles explorados nas aulas de literatura. Os registros escritos, 

segundo os secundaristas, estavam circunscritos às produções virtuais discursivas postadas 

nas mídias sociais e às atas e à feitura de cartazes com dizeres diversos (“No Palácio tem 

salmão, no Agrícola falta pão!”, “O governador diz não ter dinheiro, pode apostar tá lá no 

bolso do empreiteiro”, “Nenhum direito a menos”) – sob a forma manuscrita – presente nos 

atos de rua. Não havia registros escritos de prosa e, tampouco, poemas feitos pelos estudantes 

da ocupação. Os cantos de guerra, as canções parodiadas, as canções por eles construídas com 

letra e melodia, os discursos performáticos – registrados, em alguns momentos, por recursos 

audiovisuais - davam o tom à poética da ocupação, um território estético e político, mas 

também ético – por estar carregado de sentido - que acontecia num agenciamento coletivo de 

enunciação e funcionava como uma potência política. O pesquisador Luiz Guilherme Barbosa 

(2018), analisando as ocupações dos secundaristas nos anos de 2015 e 2016 comenta que: 

 

nos atos públicos e nos vídeos que os veicularam praticamente se 

desenvolveu um novo gênero, formado pela interseção entre as práticas 

políticas dos movimentos sociais (assembleias, discursos, palavras de  

ordem) e o consumo de cultura pop veiculada nas mídias sociais  

(performatização dos corpos, cultura hip hop e do funk, processos de 

memetização  e viralização do discurso) (BARBOSA, 2018, n.p.). 

 

 

Dito isso, é possível tecer uma aproximação entre as práticas literárias produzidas na 

ocupação e o pensamento de Lígia Leite (2012, p. 22) já discutido no capítulo 2, visto que a 

autora pensa a literatura em uma acepção mais ampla, transcendendo aquela tradicionalmente 

dominante na escola. Defende, por exemplo, a ideia de que o jovem leitor escolar também 

pode produzir literatura, como trabalho de linguagem. Segundo Leite, nesta acepção, a 

literatura pode ser qualquer texto, mesmo que não consagrado, desde que tenha uma intenção 

literária visível pelo trabalho com a linguagem e imaginação nele realizados. Esse enfoque 

dado pela autora, possibilita reconhecer diferentes produções construídas na ocupação como 

literatura.   
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Essas práticas literárias presentes na ocupação serviram aos secundaristas, em alguma 

medida, para produzir um efeito de comunidade - um concerto de vozes - e como estratégia de 

legitimação social. Diferentes gritos de guerra e canções cantadas e performatizadas nas ruas 

e publicizadas no Facebook da ocupação surgiram de criações coletivas, individuais ou de 

apropriações de canções já existentes. Caso exemplar de uma dessas apropriações está na 

palavra de ordem cantada pelos ocupantes: “Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com 

formiga não atiça o formigueiro”. Essa canção surgida numa manifestação do povo Xucuru-

Kariri, em Pernambuco, foi retomada mais tarde como palavra de ordem de manifestantes do 

Movimento dos Sem Terra e também por manifestantes de Trabalhadores Sem-Teto. No 

contexto da ocupação, foi apropriada para ser cantada como uma música de hino do 

movimento. Para Barbosa (2018), a “ocupação produziu uma poesia da ocupação, poesia do 

deslocamento, da apropriação, de todo mundo” (BARBOSA, 2018, n. p.) 

Outro caso exemplar da poética da ocupação relaciona-se também a uma canção 

veiculada em forma de vídeo no Facebook Ocupa JBM
59

, mostrando um grupo de ocupantes - 

numa média de quinze secundaristas - mandando um recado claro, em forma de funk (cantado 

em coro) ao governo do Estado, numa retextualização da canção Baile da favela, do MC João. 

Eis um trecho da canção (sem título), composta  pelos ocupantes e encontrada na página 

virtual da ocupação: 

 

O dia tá quente, nós tamos fervendo 

Sem ar condicionado, a turma tá derretendo 

Quer desafiar, não tô entendendo 

Aluno do Estado vai bater panela mesmo 

 

Não tem água, lanche não tá tendo 

Sem poder estudar, adquirir conhecimento 

Disseram que é mentira, não tem cabimento 

Aluno do Estado vai bater panela mesmo 

      

Sem professor, aula não tá tendo 

Sem funcionário, o lixo tá rendendo 

Quer desafiar, não tô entendendo 

Aluno do Estado vai bater panela mesmo 

 [...] 

 

Esta produção literária que o canto pôs em cena trazia à tona o abandono do Estado, 

num contexto de crise financeira, repercutindo na falta de funcionários responsáveis pela 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/210806322632120/videos/213215149057904/. Acesso em 

02.10.2018. 

https://www.facebook.com/210806322632120/videos/213215149057904/
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limpeza e na greve de professores (ambos por atrasos sucessivos no recebimento dos salários), 

bem como a precarização institucional: “sem ar condicionado”, “não tem água/ lanche não tá 

tendo”, “o lixo tá rendendo”. Ao mesmo tempo em que os ocupantes, por meio do canto, 

justificavam socialmente a ocupação, também deixavam um recado de força e um aviso 

político: se não fossem ouvidos, os alunos continuariam fazendo barulho, reagindo e 

ocupando aquele espaço, “Quer desafiar? Não estou entendendo! O aluno do Estado vai bater 

panela mesmo”. Era a tomada de voz dos secundaristas. 

Se analisarmos com maior atenção a construção da canção, inicialmente, é possível 

notar que há toda uma relação com a cultura oral, com abreviações próprias da linguagem 

oral, que estão inscritas no poema. No primeiro verso “O dia tá quente, nós tamos fervendo” 

chama a atenção por ser uma clara apropriação do trecho “Pode vir quente que eu estou 

fervendo” cantado por Erasmo Carlos, na Jovem Guarda. Na tomada de voz dos estudantes, 

observa-se também, como comentou Luiz Guilherme (2018), uma “tomada da cultura”, 

mediada pelo funk. Nessa versão criada pelos estudantes, o texto de Erasmo Carlos é 

apropriado, traduzido e contextualizado.  

Outra apropriação realizada nesta canção gira em torno da ideia “bater panela”. Ao 

fazer uma referência clara à forma de protesto utilizada contra o governo Dilma Rousseff, a 

estudante R comenta: “Batia panela não porque é coxinha, mas porque a única coisa que tinha 

era a panela, então a gente batia panela mesmo”. A aluna demonstra conhecer o contexto 

político em que se originou a ideia de “bater panela” e, inclusive, posiciona-se ligeiramente 

em relação a ele, colocando-se em oposição aqueles que “batiam panela”. Apesar disso, os 

alunos ocupantes capturam a imagem, que já possui uma conotação política própria e 

transportam-na, buscando manter a ideia de protesto, mas dando um novo significado político 

a ela, desterritorializam e ressignificam um discurso político, que passa a ser misturado ao 

discurso da ocupação. 

É um problema de tradução, poderia dizer. É pelo menos uma das formas 

como se pode ler isso que tem se repetido muito nas práticas ativistas, 

meméticas ou poéticas: cantar como ato performativo de ocupação do 

espaço, ocupar o espaço cantando por sobre o espaço conquistado, 

traduzindo de um território ocupado a outro instituindo os saberes exilados, 

perversamente imitando a voz inimiga. “uma mulher gorda/ incomoda muita 

gente/ uma mulher gorda e bêbada / incomoda muito mais”, canta Angélica 

Freitas, em 2012, destituindo o testemunho de sua autoridade e convocando 

a cantiga de infância como a voz contrária celebrando a violência 

(BARBOSA, 2017, n.p.).  

 

Os secundaristas também cantam, em coro, uma canção – tornada hino - criada pela 

alunas R no momento da ocupação e apresentada pelos nove alunos ocupantes no grupo focal. 
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A canção colocava em cena o posicionamento, que passava a ser de todos da comunidade de 

ocupantes do JBM, em relação a questões debatidas no cenário político, que poderiam afetar 

diretamente o modelo de Educação vigente no país. Na canção, os alunos cantam, mais uma 

vez, tomando partido, opondo-se ao projeto de lei Escola sem Partido: “Estamos dispostos a 

ouvir / E aprender tudo que a História tem pra contar”, entendendo o projeto de lei como algo 

equivocado por “alienar” e “tirar nosso direito de pensar”.  

 

Querem calar nossa voz 

Acham que nem deveríamos ter 

Querem nos alienar 

E tirar nosso direito de pensar 

 

Intolerância não passará 

O estudante não se calará 

Estamos dispostos a ouvir 

E aprender tudo que a História tem pra contar 

 

Estudante de luta  

é estudante politizado 

E nem venha meter o dedo 

no meu aprendizado. 

    

(Canção de autoria da aluna R) 

 

Aqui é importante mencionar que, segundo o grupo de ocupantes pesquisado, uma das 

maiores transformações sentidas por eles, após a ocupação, relaciona-se ao fato de 

perceberem a política no cotidiano, de continuarem buscando a tomada de voz, de questionar 

aquilo que já é dado, independente da posição que ocupam, de buscar a transformação de 

decisões verticalizadas que os afetam. Segundo a aluna R, no grupo focal,“depois da 

ocupação começamos o movimento estudantil e conseguimos a sala do grêmio e começamos 

um grêmio de verdade” (GFO – Aluna R).  

Dito isso, faz-se necessário voltarmos, agora, o olhar para as experiências culturais e 

procedimentos de composição literária utilizados pelos jovens na ocupação, presentes em seus 

discursos e que se relacionam a vertentes da Teoria Literária e da literatura contemporânea. O 

aspecto importante a ser considerado é que esses procedimentos poderiam ajudar a pensar o 

ensino de literatura, por representar uma aproximação com os desejos e afetos desses jovens. 

Entre os procedimentos verificados na produção dessas práticas literárias, cito: 1) o desejo 

pela vocalidade e performatização do literário em detrimento à forma escrita e individual; 2) 

vontade de relacionar a literatura a outros campos, num alargamento de sua fronteira 

disciplinar; 3) práticas literárias desterritorializadas, com valor político e coletivo; 4) práticas 

de criação poética com a experimentação e “ocupação” da cultura.  
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A primeira questão a ser colocada é o desejo pela vocalidade demonstrado pelos 

estudantes nas práticas literárias, o que nos leva a tecer certo diálogo com a obra de Paul 

Zumthor (2007). Medievalista, o autor mostra que o atrelamento da literatura à escrita é algo 

recente na nossa história, datando aproximadamente do século XVIII, antes disso, a poesia era 

uma arte da linguagem, cuja ferramenta era a voz
60

. Desse modo, recusa a dicotomia 

escrita/oralidade e elege a vocalidade como categoria central que determina o repertório de 

seus estudos. Ao reivindicar a centralidade da voz no ato poético, Zumthor introduz nos 

estudos literários a consideração das “percepções sensoriais” de um “corpo vivo” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 27), experiência que o autor define como performance. Assim, a 

performance também pode ser entendida, segundo ele, como “um momento da recepção; 

momento privilegiado em que um enunciado é realmente recebido” pelo corpo (ZUMTHOR, 

2007, p. 50). Em outras palavras, de acordo com a proposta do teórico, 

 
para que um texto seja reconhecido por poético (literário) ou não, depende 

do sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para produzir efeitos; isto 

é, para nos dar prazer. Quando não há prazer – ou ele cessa – o texto muda 

de natureza (ZUMTHOR, 2007, p. 35).  

 

Nessa visada teórica, todo texto poético é performativo, na medida em que ouvimos 

aquilo que ele nos diz, não de maneira metafórica. “Percebemos a materialidade, o peso das 

palavras, sua estrutura acústica e as reações que elas provocam em nossos centros nervosos. 

Essa percepção está lá” (ZUMTHOR, 2007, p. 54). A partir daí, aproprio-me do texto, 

associando-o às memórias afetivas, acionando e tensionando valores, promovendo 

ressignificações, experimentando-o de forma singular. Para pensar a ideia de performance, o 

autor faz uso de uma de suas histórias de vida, numa bela passagem da obra Performance, 

recepção e leitura (2007). Zumthor evoca uma lembrança em que, no subúrbio de Paris, no 

começo dos anos 30, tempo de sua adolescência, cantores ambulantes animavam as ruas, 

promovendo um espetáculo; tudo ao redor mostrava uma conexão, havendo uma significação 

comum: 

Havia o homem, o camelô, sua parlapatice, porque ele vendia as canções, 

apregoava e passava o chapéu; as folhas-volantes em bagunça num guarda-

                                                 
60

 Cláudia Matos (2008) também observou que verso e música estiveram, por muito tempo, comprometidos entre 

si e somente a partir de alguns processos históricos - como: o fim da Idade Média, a difusão da cultura escrita 

proveniente da invenção da imprensa, o surgimento do Classicismo e com o progresso da instrumentação e da 

notação musicais - que foram afrouxados os laços entre ambos. Assim, surgiu a música instrumental para ser 

ouvida e a poesia escrita para ser lida em silêncio (MATOS, 2008, p. 84). Todavia, vale salientar que para Paz 

(1982), “cada vez mais o poema tenderá a ser uma partitura. A poesia voltará a ser palavra pronunciada” (PAZ, 

1982, p. 104).   
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chuva emborcado na beira da calçada. Havia o grupo, o riso das meninas, 

sobretudo no fim da tarde, na hora em que as vendedoras saíam de suas 

lojas, a rua em volta, os barulhos do mundo e, por cima, o céu de Paris que, 

no começo do inverno, sob as nuvens de neve, se tornava violeta. Mais ou 

menos tudo isso fazia parte da canção. Era a canção (ZUMTHOR, 2007, 

p.28-29) 

 

Referida essa experiência, a performance evidencia seu pertencimento a uma dinâmica 

sócio-situacional, sendo por ela afetada, ao passo que intervém no seu funcionamento. 

Segundo o teórico, somos habituados nos estudos literários a só tratar do escrito, somos 

levados a retirar o texto da obra performatizada e somente nos concentrar sobre ele. O autor 

faz críticas aos que concentram a atenção na relação dos signos e seus usuários ou em fatos 

sociais, desconsiderando o papel da percepção e a experiência singular e de prazer 

experimentada naquele instante.  

Essa experiência constante na ocupação da performance poética
61

, através da qual os 

alunos propõem o desafio de lidar com a voz, com o som, com o peso das palavras e a 

concretude do ritmo dessas práticas literárias performatizadas e transmitidas oralmente por 

meio de gritos de guerra, discursos performáticos, criação de versos (com uso de instrumentos 

musicais), rap, saraus – parece tecer certa relação com uma cena cultural contemporânea que 

convida a voz e o corpo para a criação poética: cito a difusão de saraus, slams e coletivos de 

poesia 
62

. Aqui é interessante mencionar que, no grupo focal, ao refletirem sobre as atividades 

produzidas na ocupação que poderiam também acontecer nas aulas de literatura, os 

secundaristas comentaram:  

 

Sarau. A gente tinha um tamborzinho na sala de música e às vezes o povo 

trazia um violão, a gente pegava panela, fazia música ali embaixo e botava 

[...] fazia sarau. O povo adora sarau. Eu acho que as aulas de literatura 

podiam ser não só dentro da sala de aula talvez. (Aluna M) 

 

Ou não tão referente somente a livros. (GFO - Aluno J) 

 

                                                 
61

 Se a ideia de performance poética inicialmente era ligada à vocalização do texto em voz alta com a  presença 

corporal plena do ouvinte e do intérprete, carregada de poderes sensoriais, esta ideia é ampliada por Zumthor, 

que inclui como performance também a vocalização silenciosa do texto. Para o teórico, na leitura silenciosa do 

texto, “subsiste uma presença invisível” (ZUMTHOR, 2007, p. 69), que é a manifestação de um outro, uma voz, 

dirigida ao leitor por intermédio da escrita, comprometendo suas energias corporais. O leitor ouve essa voz, que 

é linguagem, e “refaz em seu corpo e em seu espírito o percurso traçado pela voz do poeta” (ZUMTHOR, 2007, 

p. 87). Assim, neste momento a cada vez único, o texto é performado, ele se presentifica e sua presença corporal 

é percebida.  
62

 Caso exemplar, cito a Festa Literária das Periferias (Flupp), o Slam das Minas Rio de Janeiro, Slam 

Resistência em São Paulo, Sarau do Escritório (sarau de poesia com microfone aberto).  
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Além de pensar a literatura, em sala, em diálogo com experiências bem próximas a 

algumas da cultura poética contemporânea, outra questão a ser considerada está presente no 

comentário do aluno J, pela vontade expressa de que nas aulas de literatura o livro literário, de 

narrativa de autoria individual, não seja a ferramenta única de formação, que para além dele, 

outras formas de sensibilidade sejam incorporadas. Nessa perspectiva, não podemos 

desconsiderar os diferentes modos de uso e apropriação ocorridos nas ocupações do literário, 

dando-lhe um caráter intempestivo. De certo modo, essa vontade expressa pelo aluno 

ocupante faz eco com o pensamento de Barbosa (2018): 

 

Quero dizer que o livro de autoria única produzido de acordo com os 

gêneros do poema em versos ou do livro de contos ou do romance representa 

muito parcialmente a circulação literária, que hoje se vale os blogs, perfis no 

Instagram, PDFs, memes, escritas em rede social, autorias coletivas, 

comercialização à margem das livrarias, em feiras, sites e redes sociais, por 

um lado, e concentração editorial de narrativas premiáveis, premiações como 

crédito de reconhecimento e qualidade, globalização de narrativas locais, por 

outro. Parece um problema considerar a formação cultural de um estudante 

como se a literatura, hoje, constituísse uma prática autônoma às relações 

econômicas e como se as formas consolidadas dos gêneros literários não 

respondessem também ao apelo dos contratos, prêmios e tiragens [...] 

(BARBOSA, 2018, n. p.).  

 

Pensando nessas novas formas de sensibilidade, chegamos ao segundo procedimento 

observado nas práticas literárias da ocupação. Práticas surgidas num terreno político, em 

conexão com o literário, com diferentes linguagens, extrapolando a disciplina, indo em 

direção a outros campos culturais. Sobre as experiências literárias vividas na ocupação a aluna 

R comenta em entrevista: 

 

A literatura estava muito presente na ocupação, porque eu acredito que a 

literatura ela anda em conjunto com a arte, ela anda em conjunto com o 

teatro, ela anda em conjunto com a música, então ela anda em conjunto com 

a poesia, então eu tenho essa visão de que tudo tem um pouco da literatura e 

a literatura tem um pouco de tudo (EO - Aluna R). 

 

 Essa visão estendida do literário mencionada pela aluna R, leva ao encontro de 

conceitos, tais como: o de “campo expandido”, expressão criada por Rosalind Krauss e 

recuperada por Florencia Garramuño, bem como o de “experiências corais”, criado pela 

pesquisadora Flora Süssekind. Em “La literatura en un campo expansivo: y la indisciplina del 

comparatismo” (2009), Florencia Garramuño toma emprestado o conceito de “campo 
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expandido”, formulado por Rosalind Krauss
63

, para pensar a literatura contemporânea, que 

enfatiza o desbordamento de alguns dos limites, que até os anos 60 tentavam definir o 

literário. Em outras palavras, a literatura começa a se expandir, fazer conexões com outras 

formas, outras linguagens, saindo de si, da propriedade, da especificidade do seu campo, 

caminhando para além do escopo da disciplina: 

  
campo expansivo – con sus connotaciones de implosiones internas y de 

constante reformulación y ampliación - resulta tal vez más apropiada para 

reflexionar sobre una mutación de aquello que define lo literario en la 

literatura contemporánea que en su inestabilidad y ebullición atenta incluso 

contra la propia noción de campo como espacio estático y cerrado. 

(GARRAMUÑO, 2009, n.p.) 

 

A mesma autora, na obra Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética 

contemporânea (2014), recupera a ideia de uma instalação do artista brasileiro Nuno Ramos, 

exposta no MAM do Rio de Janeiro, no ano de 2010, para dar título ao seu livro. A instalação 

feita pelo artista “questiona a especificidade da linguagem artística ao combinar uma série de 

elementos diversos nos quais se interconectam árvores, música popular, filme e palavra 

escrita” (GARRAMUÑO, 2014, p. 11). Assim, a autora comenta que como ocorreu na 

instalação de Nuno Ramos, em muitas práticas da estética contemporânea há a aposta no 

inespecífico, por questionar a especificidade de um meio, valendo-se de vários meios ou de 

suportes diferentes, entrecruzando, por exemplo, música, poesia, fotografia, filme e cinema.  

 

Na aposta no entrecruzamento de meios e na interdisciplinaridade, é possível 

observar uma saída da especificidade do meio, do próprio, da propriedade, 

do enquanto tal de cada uma das disciplinas, uma expansão das linguagens 

artísticas que desborda os muros e barreiras de contenção (GARRAMUÑO, 

2014, p. 15). 

  

Também Flora Süssekind (2013) chama a atenção sobre as “experiências corais” que 

se afirmam na literatura brasileira contemporânea. Com autores construindo obras (“formas 

corais”) onde se cruzam falas, ruídos e gêneros. Coralidades, segundo ela, em que se observa 

um “tensionamento propositado de gêneros, repertório e categorias basilares à inclusão textual 

em terreno reconhecidamente literário” (SÜSSEKIND, 2013, n. p.). Vejam-se casos 

exemplares, considerados pela autora, que conectam o campo literário a outras áreas da 

produção cultural estão:  

                                                 
63

 Segundo GARRAMUÑO (2009), Rosalind Krauss propôs a ideia de escultura em um campo expansivo para 

se referir às novas obras artísticas que só seriam consideradas escultura caso houvesse uma expansão da própria 

categoria. 
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À atuação de coletivos artísticos, como o Chelpa Ferro e seus experimentos 

com a arte sonora. À reinvenção do coro no teatro brasileiro das últimas 

décadas, como no trabalho de José Celso Martinez Corrêa [...] e do teatro 

Oficina Uzyna Uzona no sentido de coros-protagonistas. [...] Ou ainda, a 

ação de companhias no sentido de outros modos, expansivos, de associação 

e troca de experiências (como o Coletivo Improviso), ligados com 

frequência também a diálogos diversos com o espaço urbano (envolvendo 

por vezes, como em “Não olhe agora”, intervenções bastante breves, e em 

lugares pré-definidos) (SÜSSEKIND, 2013, n. p.).   

 

As inespecificidades de algumas dessas práticas literárias contemporâneas sugerem 

uma concepção de literatura como campo cultural capaz de produzir efeitos comunitários, 

segundo o pesquisador Wander Melo Miranda (2017). Recuperando o pensamento de Jacques 

Rancière sobre a literariedade, o pesquisador comenta que  

 

A literalidade é, para Rancière, condição e efeito da circulação dos 

enunciados literários “propriamente ditos”, ou seja, da noção expandida de 

literatura como “quase-corpos”, “blocos de palavras” circulando sem pai 

legítimo e que, por isso mesmo, não produzem “corpos coletivos, mas 

introduzem nos corpos coletivos imaginárias linhas de fratura, de 

desincorporação”, responsáveis por “comunidades aleatórias que 

contribuem para a formação de coletivos de enunciação” (MIRANDA, 2017, 

n. p.) 

 

Outros modos de irrupções corais na cultura literária brasileira, ligados a certa 

instabilização da forma e do campo cultural podem ser percebidos, segundo Süssekind, no 

momento da Tropicália, em seu diálogo interartístico, em suas operações coletivas; nas vozes 

polimorfas de Francisco Alvim; na dramatização interna na poesia de Carlito Azevedo; e, até 

mesmo, no poema em várias materializações na obra de Augusto de Campos. Segundo a 

autora, entretanto, existem alguns textos que trabalham como uma lógica coral que talvez 

pudessem ser associados à ideia de “objetos verbais não-identificados” - expressão empregada 

por Christophe Hanna - que estão relacionados a   

 
experimentos literários de difícil classificação. De difícil enquadramento, 

sobretudo, quando o seu campo de inserção parece reforçar não a 

especulação, mas a classificação, e os dispositivos institucionais, as 

normatividades, eixos conceituais ou interpretativos que privilegiem 

homogeneização, estabilidade, expansão controlada (SÜSSEKIND, 2013, n. 

p.) 

 

De certo modo, as práticas literárias desenvolvidas na ocupação, experiências com 

multiplicidades de vozes, falas, coro, cantos de guerra, canções, jograu, rap, estiveram sempre 

numa aproximação com os conceitos de inespecificidade e de coralidade desenvolvidos pelas 
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autoras Garramuño e Süssekind. Os experimentos estéticos ocorreram num cruzamento entre 

linguagens, num transbordamento do campo disciplinar, indo, principalmente, em direção à 

Música e ao Teatro, num terreno reconhecidamente político e também literário. 

Dito isso, o terceiro procedimento verificado nas práticas literárias da ocupação é que 

elas estão intimamente associadas a uma concepção de literatura entendida como potência 

política e com valor coletivo. Essa ideia toca no conceito de literatura menor criado por 

Deleuze e Guattari, na obra, Kafka: por uma literatura menor (2003). Para eles, menor não 

qualifica certas literaturas, mas as condições revolucionárias de toda língua, dentro de uma 

língua grande e estabelecida. Desse modo, literatura menor não se refere à ideia de pertencer a 

uma língua menor, mas, segundo os autores, trata-se de uma língua que uma minoria constrói 

numa língua maior.  

 

Até aquele que por desgraça nascer no país de uma grande literatura tem de 

escrever na sua língua, como um judeu checo escreve em alemão, ou como 

um Usbeque escreve em russo. Escrever como um cão que faz um buraco, 

um rato que faz a toca. E, por isso, encontrar o seu próprio ponto de 

subdesenvolvimento, o seu patoá, o seu próprio terceiro mundo, o seu 

próprio deserto. (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p.42) 

 

 

A primeira característica de uma literatura menor, segundo os autores, “é que a língua, 

de qualquer modo, é afectada por um forte coeficiente de desterritorialização” (DELEUZE e 

GUATTARI, 2003, p.38). A segunda característica é o fato de tudo nela ser político, até 

mesmo as questões individuais estão imediatamente ligadas à política. “É neste sentido que o 

triângulo familiar se conecta com outros triângulos, comerciais, económicos, burocráticos, 

jurídicos, que lhes determinam os valores” (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p.39). Por fim, a 

última característica traçada pelos autores a respeito da literatura menor é o fato de nela tudo 

tomar um valor coletivo. A esse respeito os autores comentam: 

 

A terceira característica é que tudo toma um valor colectivo. Precisamente 

porque o talento não é, na verdade, muito abundante numa literatura menor; 

as condições não são dadas numa enunciação individuada pertencente a este 

ou aquele ‘mestre’, separável da enunciação colectiva. De tal modo que este 

estado de realidade do talento é, de facto, benéfico e permite conceber algo 

diferente de uma literatura dos mestres: o que o escritor diz sozinho já 

constitui uma acção comum, e o que diz ou faz, mesmo se os outros não 

estão de acordo, é necessariamente político. O campo político contaminou o 

enunciado todo (DELEUZE e GUATTARI, 2003, p.40). 
 

A literatura menor, segundo os teóricos, é carregada do papel de função de enunciação 

coletiva e mesmo revolucionária. “A máquina literária reveza uma máquina revolucionária 
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por vir, não por razões ideológicas mas porque está determinada a preencher as condições de 

uma enunciação colectiva [...]: a literatura é assunto do povo” (DELEUZE e GUATTARI, 

2003, p. 40). Nesse sentido, não há individualidades, só há agenciamentos coletivos de 

enunciação e a literatura exprime esses agenciamentos. Na ocupação, as práticas literárias 

produzidas trazem consigo o valor coletivo e político, num agenciamento coletivo de 

enunciação. Para além disso, essas práticas são desterritorializadas em relação à leitura 

moderna do texto literário autônomo
64

. Essa desterritorialização pode ser pensada, por 

exemplo, a partir do alargamento do literário, questões aqui já mencionadas. 

A quarta questão a ser pensada foi a estratégia utilizada pelos jovens na construção da 

primeira canção aqui citada – “tomada da cultura” - ao recolherem elementos da cultura e da 

política, dialogaram com eles, apropriaram-se e traduziram para o contexto da ocupação. Essa 

construção literária dos alunos chama a atenção para o fato de que as produções da literatura e 

da cultura não devem ser entendidas na sala de aula como elementos estanques e, mais do que 

ser interpretadas, elas precisam ser experimentadas. A possibilidade de pôr a obra em crise, 

colocar-se em crise a partir da obra, produzir respostas inventivas no plano estético a partir da 

experiência com a obra são práticas que precisam ser consideradas.  

Dito isso, os procedimentos de composição literária utilizados pelos jovens na 

ocupação, por dialogarem com novas formas de sensibilidade voltadas para a inespecificidade 

e desterritorialização da linguagem, para a língua menor, para a economia performática do 

texto literário, em direção à pós-autonomia
65

, acabam por problematizar a exclusividade do 

trabalho com o cânone na sala de aula, cânone que, na contramão dos anseios dos ocupantes, 
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 Segundo Raul Antelo (2013), o conceito de autonomia refere-se à ideia da arte “cristalizar-se como coisa 

específica em si, em vez de se contrapor às normas sociais existentes e se qualificar como socialmente útil” 

(ANTELO, 2013, n.p.). Nessa perspectiva da arte autônoma, o autor mostra, ainda, que o aspecto associal da arte 

autônoma é a negação determinada da sociedade determinada. “A arte autônoma, pela sua recusa da sociedade 

que equivale à sublimação pela lei da forma, apresenta-se também como veículo da ideologia: na sua distância, 

deixa igualmente intacta a sociedade de que tem horror” (ibidem). Antelo comenta que nos anos 70, inicia-se no 

campo da esquerda europeia, as manifestações de questionamento ao conceito de autonomia.   
65

 Jorge Hoffmann Wolff no texto, “Josefina e Flora: pós-autonomia e crítica ficcional” (2016), comenta que 

Josefina Ludmer propõe a categoria de pós-autonomia ou a literatura pós-autônoma. O autor mostra que Ludmer 

toca de forma provocativa na questão do valor estético e burla as fronteiras do que se convencionou chamar de 

literatura; a literatura perde voluntariamente especificidade. Segundo o autor, para Ludmer, muitas escrituras 

atravessam as fronteiras do literário, daquilo que define o que é a literatura. Assim, diferentes obras aparecem 

como literatura, mas não podem ser lidas segundo critérios e categorias literárias como autor, obra, estilo. 

Também já não se sabe, por exemplo, se as obras são realidade ou ficção. O autor comenta que Ludmer propõe 

uma leitura sincrônica de tempos, uma leitura de fusão de conceitos, que dá conta de uma leitura em que as 
escritas saem da literatura e se inserem na realidade cotidiana, que não é mais realidade histórica e verossímil e 

sim uma realidade produzida e construída, não separada da ficção. O importante para a autora é pensar que as 

escrituras  “fabricam um presente em detrimento de qualquer registro realista do que aconteceu” (WOLFF, 2016, 

p.44).  
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costuma privilegiar a especificidade da linguagem e a narrativa de autoria individual. A 

respeito do cânone, o aluno J comenta no grupo focal: 

.  

Eu acho que a galera a gente que estuda a literatura na sala de aula, a gente 

nunca vai falar de Machado de Assis, sim tem que ouvir, porque é uma 

parte, é uma parte ... tem que conhecer, mas não precisa ser focado naquilo, 

de uma forma maçante, pode ser de uma forma mais descontraída, tipo de 

uma forma em que você possa trabalhar o atual, como essa professora que 

veio, trabalhou de uma forma atual, como uma forma mais, mostrando, é ... 

fazendo uma parada mais dinâmica, mostrando o quanto também foi 

importante aquela poesia ... ah Machado de Assis  e bem lá pra trás, com a 

poesia do Ferrez de hoje [...] ou como as relações de um e outro, ou como foi 

importante para que isso acontecesse hoje. De certa forma, nós criamos um 

entendimento a mais sobre isso.[...] A gente sentava e conversava ... Por que 

a literatura não fala sobre o dia a dia? Vou usar uma gíria que a gente usou, 

por que a literatura é só coisa velha? Não pode ser mais atual? Só que neste 

ano eu conheci o Ferréz ( GFO – ALUNO J).  

 

Apesar de não haver uma rejeição direta ao cânone, parece existir a vontade de que haja 

uma modificação no modo como a escola vem oferecendo as obras aos alunos. No grupo 

focal, o aluno J comenta: “Vou usar uma gíria que a gente usou, por que a literatura é só coisa 

velha?” (GFO – Aluno J), a fala do aluno convida ao diálogo das obras com a cultura e com o 

contemporâneo. O questionamento do aluno ao mencionar o escritor Ferréz
66

 também nos faz 

pensar que, para além da preocupação que deve existir acerca do modo como levar estudantes 

à leitura literária, precisamos também questionar sobre as obras e as leituras que devemos 

estimular na escola. O fato é que a oferta da multiplicidade e da pluralidade literária não deve 

ser desconsiderada. Sem deixar de lado o impacto do estético, faz-se necessário oferecer 

possibilidades de o aluno experimentar de diferentes modos as obras, contribuindo para a 

produção da sua subjetividade.    

A partir dos procedimentos presentes nas práticas literárias dos alunos na ocupação, um 

aspecto importante a ser considerado nas aulas de literatura é a inclusão de experimentos de 

leitura e escrita literárias, por meio da inserção de práticas que envolvam a expansão da 

concepção do literário com incursão em diferentes linguagens artísticas, a performatização do 

texto e oficinas literária. Assim, no capítulo seguinte, começo a me reportar a algumas 

experiências pedagógicas desenvolvidas nessa perspectiva de trabalho, que ocorreram em 

aulas de literatura, no período do ano letivo de 2017, com as duas turmas observadas.  
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 Ferrez é um escritor contemporâneo ligado ao movimento hip-hop, além da ação cultural e política que 

empreende, escreve letras de rap e canta em grupos locais. Estreou na prosa de ficção em 2000 com o 

romance Capão Pecado, em referência ao bairro paulistano, que tem no dia a dia da periferia seu tema principal. 
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CAPÍTULO 5: MODOS DE LER E DE EXPERIMENTAR O LITERÁRIO: 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS E SUBJETIVIDADE 

 

Ao longo da pesquisa aqui desenvolvida, tive o objetivo de promover uma intervenção 

pedagógica baseada no cruzamento entre o ensino de literatura e o plano de pensamento de 

Deleuze, como uma possibilidade de aproximar os jovens à leitura literária. Nessa caminhada 

empreendida, tecendo um encontro com a teoria e com o campo escolar - estando nele 

incluídos jovens do Agrícola e do JBM - diferentes diálogos foram sendo construídos, a partir 

dos quais vinham à tona os desejos expressos pelos discentes. Desejos que se associavam aos 

diferentes modos de uso e apropriação do literário, a modos de ler menos controlados; à 

possibilidade de experiências de leituras e escritas plurais; à ampliação da concepção do 

literário, ao diálogo com a cultura poética contemporânea. A própria linha do desejo começou 

a ser compreendida como resposta ao cruzamento entre o ensino de literatura e o plano de 

pensamento de Deleuze. Uma linha de desejo capaz de criar agenciamentos e, em 

consonância com a literatura, produzir ativamente transformações e devires. 

 Dito isso, começo a compartilhar a intervenção pedagógica desenvolvida com duas 

turmas de terceira série do Ensino Médio do Agrícola e do JBM. Essa intervenção se processa 

a partir da utilização da metodologia da pesquisa-ação e dos desejos expressos pelos jovens 

que dão vida a experiências pedagógicas no encontro com a literatura. Diferentemente das 

relações de assujeitamento colhidas nos relatos dos alunos, em relação às aulas de literatura 

anteriores à realização da pesquisa, as experiências vivenciadas nessa intervenção pedagógica 

buscaram pensar nesse encontro com a literatura como um acontecimento, algo regado de 

sentidos e mais próximo à vitalidade do pensamento deleuziano.  

 

5.1- No balanço da poesia, do conto e das canções: uma experiência contra a violência 

racial.  

  

A experiência envolvendo poesias e canções, que começo a reportar foi deflagrada 

numa situação de círculo de leitura, realizada durante os meses de agosto, setembro e outubro 

de 2017, com os alunos da terceira série do Agrícola
67

, conforme o cronograma apresentado 
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 A experiência referida aconteceu na escola Agrícola, mas é importante mencionar, que a escola JBM também 

teve a experiência de círculo de leitura e canções, sendo que não foi possível abranger todas as leituras 

vivenciadas pelos alunos do Agrícola. Isso porque a escola viveu por quase duas etapas consecutivas, do ano 

letivo de 2017, um processo de rodízio de aulas por falta de funcionários e alimentação para os alunos, que 

estudavam de forma integral. As aulas, nesse período, ocorriam pela manhã uma semana e, na semana seguinte, 

somente no período da tarde. Isso fez com que o encontro com a disciplina ocorresse quinzenalmente.  
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em anexo (ANEXO X ). A ideia do círculo de leitura surgira num momento da pesquisa-ação, 

quando conversávamos sobre a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que naquele 

ano de 2017, homenageava um autor cuja obra foi estudada por eles, o Lima Barreto. A 

conversa que permeava as origens do escritor e o valor de suas obras desencadeou no vídeo 

amplamente divulgado nas redes sociais a que alguns deles tiveram acesso. Neste vídeo, a 

professora Diva Guimarães, que estava na FLIP assistindo a uma palestra, pediu a palavra e 

comentou sobre o racismo no Brasil e sobre a importância da educação
68

. Devido à 

curiosidade dos demais, decidi recuperar o vídeo e apresentá-lo à turma.  

A conversa e a reflexão com os alunos foi sendo estendida, então, para os problemas 

atuais do país e o modo como a literatura poderia contribuir como elemento para pensar 

criticamente muitos deles. Os alunos falavam sobre os temas que envolviam obras já lidas e 

de que modo elas se opunham ao status quo, funcionando, em muitos casos, como elemento 

de resistência. A questão do negro, todavia, sempre reaparecia nos argumentos de um ou de 

outro, talvez pelo impacto provocado pelo vídeo assistido. Até que surgiu um 

constrangimento apontado pelo aluno G: das leituras propostas pela escola até aquele 

momento, que envolvia a situação dos negros, conheciam somente “Navio Negreiro”, poesia 

canônica de Castro Alves. De certa forma, o aluno G levantava um problema que estava 

diretamente associado a minha prática pedagógica, visto que eu havia sido professora de 

literatura daquele grupo nos dois anos anteriores. A detecção desse problema, algo 

extremamente relevante numa pesquisa-ação, tornou-se essencial para ressignificação da 

minha prática e para as ações implementadas. 

Como forma de resolver esse problema, aluna K sugeriu como proposta de trabalho 

para aquela etapa letiva que já havia iniciado, interromper as leituras obrigatórias para ler 

textos que tocassem a questão da resistência negra, ideia prontamente apoiada pelos colegas. 

De certo modo, o que eles queriam era uma possibilidade de trânsito de leituras e de 

rompimento com a hierarquização de leituras e de conteúdos até, então, pré-selecionados. A 

sugestão dos alunos que me fazia interromper os conteúdos determinados na Matriz 

Curricular para privilegiar o desejo (produtivo) manifestado por eles, levava-me também a 

tecer uma aproximação com o próprio pensamento deleuziano, que enfatizava a necessidade 

de “fazer bascular o agenciamento mais favorável: fazê-lo passar, de sua face voltada para os 

estratos, à outra face voltada para o plano de consistência ou para o corpo sem órgãos” 

(DELEUZE E GUATTARI, 1995b, n.p.) 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tYgEjiev-DU. Acesso 30.08.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=tYgEjiev-DU
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 Nesse processo de ir ao encontro do desejo dos alunos de pensar a resistência negra, 

enquanto professora/pesquisadora, teria que me abrir para outros campos, linguagens, estilos, 

autores, dicções, gêneros, que vivem um tanto na borda do mundo letrado, caminhando, 

inclusive, pelas vias traçadas pela indústria cultural. Além de recorrer aos cânones, neste 

espaço que se desenhara, outras vozes seriam inseridas, por exemplo, do negro, muitas vezes, 

invisibilizado pela sociedade em diferentes aspectos, como produtores de saber e escritores. 

Fechar-me unicamente ao universo do cânone, que privilegia obras de homens, brancos, 

heterossexuais, como adverte Rita Terezinha Schmidt (2008), faria com que o círculo de 

leitura entrasse em descompasso com a proposta de resistência negra delineada a partir 

daquela discussão ocorrida com o grupo.   

Assim, iniciamos o trabalho
69

. Após a proposta ser definida, aquele era o segundo 

encontro da turma com a disciplina, era o início do círculo de leitura. O espaço era o mesmo, 

mas a disposição das carteiras era outra. Todos se olhavam de frente, estávamos em roda.  O 

primeiro texto lido foi “Maria”, conto de Conceição Evaristo que põe em cena a mulher 

negra, mãe, empregada doméstica, julgada por passageiros de um ônibus no retorno do 

trabalho para casa: “Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões!”, e condenada à 

violência por um equívoco: “Lincha! Lincha! Lincha!” (EVARISTO, 2014, p. 42). O conto, 

árido e complexo, apresenta cenas de injustiça presenciadas na sociedade envolvendo a figura 

de uma personagem feminina afrodescendente, num cotidiano marcado por humilhação, 

opressão e preconceito. Após a leitura compartilhada do conto, era nítido o horror na 

expressão dos alunos.  

No espaço de reflexão aberto para o encontro mais íntimo com o texto, a irritação era 

visível no tom de voz usado pelos jovens. O aluno I, que pela timidez sempre gostara muito 

mais de ouvir do que expor argumentos e ideias, comentou, que o conto lido tinha toda a 

relação com a vida dos negros em geral, inclusive a dele. A vulnerabilidade de Maria trouxe à 

tona a de muitos daquela roda.  Para o aluno I, a injustiça contra o negro era uma coisa vivida 

todo dia, principalmente, se esse negro fosse um morador de uma comunidade, como a que 

ele vivia. Nesse caso, mesmo agindo corretamente, havia uma desconfiança por parte da 

sociedade, por exemplo, seus amigos e ele sempre eram abordados por policiais para serem 

revistados, “Se ficar na rua à noite, a polícia já para e revista todo mundo” (Trecho de 

                                                 
69

 Foram usadas gravações como recurso metodológico nas aulas aqui referidas. 
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transcrição de fala - CL - Aluno I)
70

. O conto que pela identificação com a protagonista tocou 

em uma das feridas desses alunos, provocou na turma, entre brancos e negros, uma potência. 

Afinal, enxergando bem quem é essa mulher negra, Maria, que pode ser uma mãe, uma tia, 

uma irmã, qualquer uma, significa entender o quanto essas vidas são importantes, assim como 

a vida de cada um presente no círculo, e o quanto vale a pena lutar por todas elas. 

Naquela mesma tarde, a sugestão da segunda leitura foi dada por mim e ia ao encontro 

da demanda efetivada pelos alunos no processo de pesquisa. Assim não recorri à prosa ou à 

poesia, mas à canção. Aceitei o risco de seguir na contramão das OCEM. A escolha não foi 

inocente. Já que estava me abrindo para um diferente formato de aula
71

 e repensando a minha 

prática, longe do rigor imposto pelo currículo e livro didático, queria por meio desse caminho 

de descoberta, tanto para os alunos como para a professora, associar ao trabalho envolvendo a 

resistência negra, uma possibilidade outra de ler, pensar e se apropriar da poesia. Era uma 

tentativa de colocar em prática a ideia defendida por Fernanda Teixeira Medeiros (2001, p.34) 

que o estudo da canção pode ser uma metodologia possível para a abordagem da própria 

poesia.  

Na perspectiva defendida pela pesquisadora, o modo de pensar a canção, que se 

caracteriza por ser constituída por letra, música e voz, poderia contribuir para o modo de 

pensarmos a poesia, que se constitui como uma instância amalgamada. Resistência negra foi o 

que impulsionou o trabalho, mas o encontro com o literário precisava ser verdadeiro e 

significativo, para que as obras fossem de fato apropriadas pelos jovens, levando a uma visão 

crítica dos textos. “Pipoca Moderna”, composta por Caetano Veloso e Sebastião Biano e 

gravada por Caetano Veloso (Joia,1975)
72

, fora a canção sugerida para darmos continuidade 

ao círculo envolvendo leituras e canções. Eis a canção:  

 

Pipoca Moderna 

 

E era nada de nem noite de negro não 

E era nê de nunca mais 

E era noite de nê nunca de nada mais 

E era nem de negro não 

 

Porém parece que há golpes de pê, de pé, de pão 

De parecer poder 
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 A utilização de CL se refere às transcrições em áudio feitas do círculo de leitura, que passam a ser 

referendadas na tese. 
71

 Quando me refiro ao fato de ser um diferente formato de aula, faz-se necessário salientar que se trata de algo 

diferente dentro de minha trajetória de professora de literatura, entretanto, são os círculos de leitura recursos 

amplamente explorados por estudiosos do ensino de literatura. 
72

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YRYxYAl724k. Acesso: 20.03.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRYxYAl724k
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(E era não de nada nem) 

Pipoca ali, aqui, pipoca além 

Desanoitece a manhã 

Tudo mudou 

 

O primeiro contato que os alunos tiveram com a canção foi de grande estranhamento. 

Enquanto a aluna T questionava a complexidade da letra, já desde a leitura, devido ao 

conjunto de aliterações formadas pela repetição do n - o que causava tropeços na vocalização, 

referindo-se especificamente ao aspecto formal - a aluna M dizia que a complexidade da 

canção estava no fato de haver pouca descrição e a narrativa não ser clara.  

O estranhamento inicial em contato com a letra foi importante para ratificar que não se 

deve limitar o estudo da canção somente a sua análise textual, subtraindo dela seus elementos 

significadores encontrados na melodia e na interpretação. Isolar o texto da canção - prática 

utilizada em algumas salas de aula pelo Brasil, fazendo dela um instrumento ilustrativo dentro 

de alguma escola literária ou desencadeadora de debate temático - retira da canção toda sua 

potência, neutralizando aquilo que ela tem de específico. Segundo Medeiros (2001, p. 133), 

ao compartimentarmos uma canção isolando seus elementos, podemos ver que há nela 

diferentes camadas significadoras que individualmente perdem a potência. O efeito e o 

sentido da canção são produzidos com a utilização desses elementos agindo em conjunto.  

Retornamos, então, à “Pipoca Moderna”. Tal como ocorre com quase toda poesia, que 

é construída com certa fragmentação e não linearidade, a canção supracitada possui esse 

formato. Octavio Paz (1982), retomando o pensamento de Valéry, comparava a prosa com a 

marcha e a poesia com a dança. Se comparada a uma figura geométrica, a prosa seria, 

segundo o autor, uma linha, sempre para diante e com meta precisa. O poema, por sua vez, 

apresenta-se como círculo: “algo que se fecha sobre si mesmo, universo auto-suficiente e no 

qual o fim é também um princípio que volta, se repete e se recria” (PAZ, 1982, p.83-84). O 

caráter de circularidade e não linearidade da canção que faz dela poesia é intensificado pela 

utilização da melodia modal
73

, contribuindo para a obscuridade não somente no plano 

semântico e sintático, mas ainda no melódico. Buscando diminuir o estranhamento inicial 

sentido pela turma, coloquei a canção para tocar por vezes seguidas. Os alunos precisavam 
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 Tereza Virginia de Almeida (2008), recuperando o pensamento de Wisnik, em “O som e o sentido” (1989), 

comenta que existe um paralelismo entre as passagens dos sistemas modal para o tonal e as transformações da 

concepção de mundo que ocorrem na transição do Feudalismo para o Capitalismo.  A música modal seria, pois, 

reiterativa e circular porque se expressa no mundo que se organiza a partir da ideia de “existência divina”. Já a 

tonal insere-se numa concepção de mundo diferente, em constante transformação e mudança, tal como a 

modernidade (ALMEIDA, 2008, p. 318).  
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desse momento de maior intimidade com a canção para observar aspectos presentes na letra, 

na melodia e também na interpretação.  

O primeiro aluno ao tentar inferir algo sobre “Pipoca Moderna” trouxe, para o plano 

da discussão, a existência de uma sucessão de vocábulos que expressavam negatividade, tais 

quais: “nada”, “nem”, “não”, “nunca”, nos quatro primeiros versos. Refletiu então que parecia 

existir ali uma situação negativa envolvendo o negro, argumento rapidamente aceito pelos 

demais. Mas a junção de alguns elementos presentes na segunda estrofe, entre eles, o uso da 

conjunção “porém”, o crescimento no nível das alturas da voz do intérprete, o uso do 

staccatto
74

 de instrumento e de voz com uma duração mais reduzida (golpes), diferenciando-

se da ligação de notas sucessivas e movimento contínuo presente no legato
75

 da primeira 

estrofe, provocou no alunado novas descobertas interpretativas. Os jovens consideraram, 

então, que a segunda estrofe revelava um contraste e uma certa tensão em relação àquela 

pensada na situação inicial. Desencadeava-se, no quinto verso, uma possível complicação a 

partir de uma ação, dos “golpes de pê, de pé, de pão”.  Inferiam, então, que os negros saíram 

da passividade da situação inicial e começaram a reivindicar algo, fazer possíveis revoluções, 

formando o clímax no refrão: “Pipoca ali/ aqui/ pipoca além” (8ᵒ verso). 

 A aluna K, chamou a atenção para o vocábulo “parecer” no sexto verso seguido por 

outra negação e completou dizendo que embora a canção tenha finalizado com “tudo mudou”, 

o desfecho deve ser entendido justamente numa posição contrária. “Nada mudou”. A melodia 

também foi elemento de comentário, visto que após o último verso, ela retornava 

imediatamente para aquela situação inicial, de continuidade. Ao desanoitecer, a noite se fez 

dia e a ideia de continuidade fazia com que se repetisse a própria situação do negro. A canção 

rendeu importantes considerações no grupo.  

Para além da análise crítica da canção, a abertura para o investimento subjetivo e 

“utilização” dos textos era algo desejante e já apontado pelos alunos na pesquisa. Rouxel 

(2013) considera que o par utilizar/interpretar merecem ser reconsiderados, porque, segundo 

ela, a utilização é sinal de apropriação do texto pelo leitor e fonte de seu prazer. Afastando o 

conceito de utilizar da ideia de solipsismo ou falta de interpretação, a autora considera 

também ser a utilização responsável por moldar o “texto do leitor”, sendo lugar de encontro 

entre “os sinais do texto e a trama da existência” (ROUXEL, 2013, p. 21). No entanto, para 

                                                 
74

 O staccato se refere a um dos diferentes tipos de toque na canção, o seu uso representa que cada nota tem a sua 

duração reduzida e que o seu som tem que ser desligado do som seguinte.  
75

 O legato se refere também a um dos tipos de toque da canção e consiste em ligar as notas de modo que não 

haja nenhum silêncio entre elas.  
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ela, não é menos importante aos alunos conhecerem as regras do jogo e certos conhecimentos 

literários, o que favoreceria as abordagens interpretativas sem descartar o investimento 

pessoal no texto.  

Desse modo, nessa abertura para o investimento subjetivo, o texto motivou a 

articulação com questões cotidianas sentidas e vividas pelos alunos. Um deles levantou como 

ponto de discussão a questão da mídia, que foi alvo de crítica. Para o aluno G ao mesmo 

tempo em que a mídia expunha discussões a respeito da marginalização do negro, fazendo a 

sociedade se reconhecer e se solidarizar com o drama do negro, acabava por incentivar a 

permanência da situação. Comentaram, então, sobre o pouco destaque dado ao negro e sobre a 

sua aparição na teledramaturgia sempre nos mesmos papéis em rede nacional: a mulher negra, 

diziam, aparecia sempre como escrava ou empregada doméstica, salvo raras exceções, 

reforçando estereótipos e fortalecendo preconceitos.  

No encontro seguinte, dando continuidade ao círculo de leitura, lemos um poema 

modernista, a preocupação era também de não me afastar por completo do currículo imposto 

para aquela turma, que estudaria, entre outros conteúdos, o próprio Modernismo. “Essa negra 

Fulô”, de Jorge de Lima [1947], foi o poema escolhido. A escolha do poema foi pensada 

também a partir da discussão travada com os alunos, na aula anterior, a respeito dos lugares-

comuns referidos acerca da mulher negra. Durante a realização da pesquisa surgiu a 

necessidade também de refletir sobre a visão da Sinhá (Fulô como objeto: mucama) e do 

Sinhô (Fulô objeto: fonte de desejo) em relação à escrava no poema. Também sobre a 

subversão de Fulô e a saída encontrada para a situação que vivia:  

 

[...] 

O Sinhô foi açoitar  

sozinho a negra Fulô.  

A negra tirou a saia  

e tirou o cabeção,  

de dentro dele pulou  

nuinha a negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

O’ Fulô! O’ Fulô! 

Cadê, cadê teu Sinhô 

que Nosso Senhor me mandou?  

Ah! Foi você que roubou,  

foi você, negra fulô? 

 

Essa negra Fulô! 

(LIMA, 1947 , p. 143-147) 
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De certo modo, a solução encontrada pela negra Fulô para amenizar a violência que 

sofria e sair daquela situação de opressão - após ter percebido a embriaguez do senhor, diante 

de sua nudez - foi inverter a desvantagem em “vantagem” e seduzi-lo. Essa saída, por sua vez, 

foi recebida diferentemente pelos alunos. Enquanto uns riam da sinhá, em decorrência da 

esperteza e vingança imposta por Fulô, dando uma resposta pessoal frente ao texto, um dos 

alunos se opondo aos colegas dizia que a protagonista começou a se relacionar sexualmente 

com o senhor para não apanhar, não sendo aquele um caminho feliz, continuava sem ser livre. 

Talvez fosse esse o fato da irritação que transparecia na fala do aluno, a opressão continuaria, 

não havendo uma real libertação.  

Discussões a respeito da sujeição histórica da mulher negra começaram a ganhar 

espaço no círculo de leitura. Lemos, então, na semana seguinte, o poema “Mulata 

Exportação”, de Elisa Lucinda (1997, p. 184-185). Nos versos, os estereótipos acerca da 

mulher negra são visíveis, mas o caminho encontado pelo eu lírico feminino é de não se 

dobrar ao opressor. O poema polifônico, que mistura a voz da mulher negra e do homem 

branco que a assedia, tece considerações sobre um passado de abusos contra a mulher negra e 

um presente em que tais abusos se repetem. A mulher, na voz do abusador, é concebida de 

forma erotizada e estereotipada como se no imaginário coletivo a mulata sempre estivesse 

pronta para repetir a dose de subserviência e prazer que a escrava negra ofereceu 

anteriormente. A tomada de posição da voz feminina contra os assédios sofridos, na segunda 

parte do poema, e o enfrentamento da situação foi festejada ao final da leitura pela turma.  

 

Mas que nega linda 
E de olho verde ainda 
Olho de veneno e açúcar! 
Vem nega, vem ser minha desculpa 
Vem que aqui dentro ainda te cabe 
Vem ser meu álibi, minha bela conduta 
Vem, nega exportação, vem meu pão de açúcar! 
[...] 

Esse branco ardido está fadado 
porque não é com lábia de pseudo-oprimido 
que vai aliviar seu passado. 
Olha aqui meu senhor: 
Eu me lembro da senzala 
e tu te lembras da Casa-Grande 
e vamos juntos escrever sinceramente outra história 
Digo, repito e não minto: 
Vamos passar essa verdade a limpo 
porque não é dançando samba 
que eu te redimo ou te acredito: 
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Vê se te afasta, não invista, não insista! 
Meu nojo! 
Meu engodo cultural! 
Minha lavagem de lata! 

Porque deixar de ser racista, meu amor, 
não é comer uma mulata! 

(LUCINDA, 1997, p. 184-185) 

 

Para a insurgência de novos sentidos e modos de ler, recorri novamente ao texto de 

Medeiros (2001). A pesquisadora propunha uma cena de sala de aula em que, por meio de 

negociação e discussão de ideias, os alunos vocalizassem poemas e percebessem 

possibilidades diferentes de sentidos do texto (MEDEIROS, 2001, p.131-132). Assim, 

orientei o grupo da terceira série para a elaboração de performances vocais com os textos 

“Essa negra Fulô”, de Jorge de Lima [1947] e “Mulata Exportação”, de Elisa Lucinda (1997). 

Seguindo as coordenadas, os jovens deveriam, primeiramente, trabalhar individualmente a 

leitura em voz alta de cada poema, decidiriam onde seriam feitas as pausas, o tempo de 

duração dos silêncios, o timbre de voz mais adequado a ser utilizado a cada passagem do 

poema, o volume da voz e o andamento da leitura. Depois, em grupo, verbalizariam as 

decisões tomadas individualmente e negociariam o modo como ocorreria cada vocalização. 

Levariam para casa os poemas, estudariam as vocalizações, sendo elas o resultado do acordo 

entre os componentes do grupo e da apropriação dos poemas. Na aula seguinte, apresentariam 

os resultados das performances vocais.  

Essa ideia de trazer a voz para o poema revela uma oportunidade a mais para o aluno 

leitor realizar descobertas imprevistas no ato de ler o texto, favorecendo o próprio processo de 

reflexão e pesquisa. Se na canção existe o intérprete, aquele que dá a ela a sua singularidade, 

o mesmo ocorre com o leitor de poema. Ambos, ao incorporarem em sua voz o texto escrito 

ou a letra e a melodia da canção, tornam-se produtores de sentido. São inúmeras as 

possibilidades para os ouvintes de cada texto e canção. Na canção vemos esse fenômeno 

acontecer sempre que ela adquire formas múltiplas, em versões de diferentes intérpretes e vai 

sofrendo nuanças interpretativas. Segundo Tereza Virginia de Almeida (2008), 

 

a canção está sujeita a transmutar-se constantemente através de intérpretes e 

arranjadores. Nestes, leitura e autoria se bifurcam: intérpretes e arranjadores 

são leitores da canção, mas leitores produtivos que se tornam renovados 

pontos de origem e referência. As nuanças interpretativas impressas por 

distintos timbres de voz, diferentes opções de andamento, instrumentação e 

harmonização desafiam noções como as de intenção do texto (ALMEIDA, 

2008, p. 320). 

 



153 
 

 

Essas transmutações presentes nas canções por meio de intérpretes e arranjadores 

também se fazem presentes na vocalização de poemas. Vocalizar é reverberar palavras entre 

inspirações e expirações, silêncios, diferentes possibilidades de tom, toques (legato/staccatto), 

alturas, andamentos, respeito ou não aos enjambements. Quando a voz do leitor de poemas e 

intérprete de canções reverbera o texto, ele adensa aquelas palavras (antes presas ao papel, à 

tela ou a outro suporte), tornando-as vibração. Nesta aproximação, o que se nota é que ambos 

possuem lugar ativo nas decisões interpretativas decorrentes de um processo analítico na 

elaboração do sentido do poema e da letra da canção.  

Para tornar essas questões mais concretas para os alunos, naquele mesmo dia, sugeri 

duas audições diferentes da canção “A carne”, composta por Seu Jorge, Marcelo Yuca e 

Wilson Capellette (1998), gravada por Elza Soares
76

 (Do cóccix até o pescoço, 2002) e por 

Seu Jorge
77

 (MTV apresenta Seu Jorge, 2004). Uma mesma letra, duas apropriações 

diferentes, duas recepções, duas canções.  

 
A Carne 

 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
 

que vai de graça pro presídio 
e para debaixo de plástico 
que vai de graça pro subemprego 
e pros hospitais psiquiátricos 

 

A carne mais barata do mercado é a carne negra  
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 

 

que fez e faz história 
segurando esse país no braço 
o cabra aqui não se sente revoltado 
porque o revólver já está engatilhado 
e o vingador é lento 
mas muito bem intencionado 
e esse país 
vai deixando todo mundo preto 

                                                 
76

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Lkph6yK6rb4. Acesso em 03.09.2017. 
77

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_Ex2E4zKJqM. Acesso em 03.09.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkph6yK6rb4
https://www.youtube.com/watch?v=_Ex2E4zKJqM
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e o cabelo esticado 

 

mas mesmo assim 
ainda guardo o direito 
de algum antepassado da cor 
brigar sutilmente por respeito 
brigar bravamente por respeito 
brigar por justiça e por respeito 
de algum antepassado da cor 
brigar, brigar, brigar 

 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
 

  

 O tema da canção “A carne” diz respeito a todo o processo de injustiça histórica, 

social e racial sofrido pelo negro, “o respeito é ausente e a justiça também”, bem como a 

dívida que nosso país tem com este grupo étnico-racial, “que fez e faz história/ segurando esse 

país no braço”. A letra toca em pontos problemáticos como o etnocentrismo, preconceito 

racial, desigualdade racial e social. De certa forma, levanta a bandeira de luta e resistência 

contra a situação que vem perdurando há séculos no país.  

Na primeira audição, a canção interpretada por Seu Jorge apresenta-se num estilo 

reggae, com uso de instrumentos de sopro e percussão, marcando o ritmo e o compasso da 

canção. Numa levada que convida a dançar, o intérprete se vale em pontos diferentes da 

canção, por exemplo no refrão, de um conjunto de vozes, funcionando como um coro. 

Todavia quando o coro está cantando o refrão, surge a voz dissonante de uma solista, 

atropelando as demais vozes e a melodia da canção, entoando a expressão “a carne negra”. Na 

quarta estrofe, o canto se aproxima da fala, com momentos de descontração, inclusive com a 

presença de sons onomatopaicos e como fundo sonoro o coro, num prolongado “ôôôô”. Na 

interpretação dada por Seu Jorge, a dor e o espanto de um passado que permanece com 

tamanha injustiça e desrespeito são sentidos por todas as vozes e a mensagem é direcionada a 

todos, negros e brancos. O coro realça esta coletivização.  

Em contrapartida, com Elza Soares, a canção, uma mistura de jazz e samba, faz-se 

desabafo, assumindo um teor pessoal. Melodia, letra e execução vocal conjugam-se para 

formar uma estrutura dramática. Nesta versão é verificada uma clara apropriação da letra pela 

intérprete, modificando, inclusive, os versos do refrão “A carne mais barata do mercado é a 

carne negra”, para “A carne mais barata do mercado é a minha carne negra”. Com tamanha 
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carga dramática, a canção é vivida não apenas no palco, mas fora dele, onde se desenrola o 

verdadeiro drama do negro, sentido na pele pela própria intérprete. Mulher, negra, nascida em 

uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, Elza é a representação de uma minoria, que ao 

quebrar paradigmas, conhece o que é discriminação.  

A canção lhe cai como uma luva, para além de sua voz rouca, única, seu timbre 

especial e o balanço que faz sua voz soar como um instrumento, ela acaba por valorizar toda 

sua amplitude de emissão. Os momentos em que cresce o nível de alturas e intensidade 

correspondem aos registros de identificação dela com a letra - algo apontado pelos alunos. No 

refrão, por exemplo, agita a emoção deixando a nota longa da melodia traduzir o cansaço e a 

persistência da intérprete. Na letra da canção, entre as duas últimas estrofes, o canto dá lugar à 

palavra entoada, que se faz discurso e se eleva, por vezes, ao grito exasperado com grande 

emoção: momento em que Elza Soares se dirige às mulheres, às mães e a ela mesma num 

convite direto à luta e à resistência. 

 

Estamos esperando o quê mulheres do meu país? As matriarcas, vamos à 

luta, vamos à luta, precisamos de liberdade. Paz! Paz! Arrebentar essas 

correntes, tirar as grades de nossas portas, a liberdade, o direito de ir e vir, 

saber que seu filho volta pra casa, a liberdade, a liberdade
78

.  

 

Neste processo favorecido pela pesquisa-ação, após pegar este desvio pela canção, 

comprovamos a tese de Medeiros (2001, p.131) de que o retorno para a literatura fica ainda 

mais enriquecido, voltamos com os ouvidos mais abertos. Após as duas audições, 

conversamos muito sobre cada interpretação, os alunos diziam que na canção de Seu Jorge a 

mensagem passada era por vezes despercebida, por ser o ritmo mais descontraído. Enquanto 

que na de Elza Soares, diziam eles, era quase um desabafo, um tom de revolta, como se ela 

sentisse na própria pele o preconceito e, dada a entonação que usou, a mensagem foi recebida 

mais facilmente. No círculo de leitura, o aluno G comentou: “Às vezes a poesia nem é muito 

boa, mas a forma como a pessoa interpreta faz com que ela ganhe um outro sentido” (Trecho 

de transcrição de fala - CL - Aluno G). Nesse espaço aberto para a discussão, a canção 

interpretada por Elza Soares, que foi recebida, no primeiro momento, com risos, talvez pela 

intensidade do canto, causou, logo em seguida, certa comoção entre os discentes, sendo a 

mais comentada por eles. Os alunos chamavam insistentemente atenção para o tom de revolta 

na voz da intérprete, como se ela sentisse aquilo que cantava. Para além de ser negra e 
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 Embora não faça parte da letra da canção, a intérprete incorpora esse discurso a ela, fato que pode ser 

observado na audição da canção supracitada.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Lkph6yK6rb4. 

Acesso em 03.09.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkph6yK6rb4
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mulher, o fato de ser mãe também foi um elemento comentado por eles, diziam que ser mãe 

aumentava ainda mais as dores da intérprete, pois além da situação de opressão vivida pela 

mulher negra, havia ainda a dúvida, o medo, o perigo recorrente de não saber se seu filho iria 

voltar pra casa, afinal “A carne mais barata do mercado é a carne negra”. O drama expresso 

na voz de Elza Soares, agora, fazia eco entre as vozes dos alunos, que passaram a dividir 

histórias de violência e morte ocorridas com conhecidos ou familiares negros. Após esse 

trabalho, os alunos poderiam ir para casa mais conscientes do poder do intérprete para a 

poesia e estudar o poema de Jorge de Lima e Elisa Lucinda para apresentação.   

No encontro seguinte, antes de iniciar as apresentações das performances vocais, para 

pensar nessa transmutação a que canção e poesia estão sujeitas através de seus intérpretes, 

lemos, poemas de Fernando Pessoa e João Cabral de Melo Neto, seguidos de registros vocais 

em DVD por outros intérpretes como Maria Bethânia e Lirinha
79

.  

Iniciadas as performances organizadas pelos alunos, pude notar que, de fato, os textos 

tinham sido apropriados por eles: o cuidado na pronúncia das sílabas, o controle da voz, o tom 

da leitura e a velocidade participaram do processo de composição. Estavam mais preparados, 

inclusive, para usar a voz em espaços públicos. A vocalização decidida em “Essa negra Fulô” 

fez aproximar a poesia do teatro. Os jovens selecionaram membros do grupo que se 

encarregaram de fazer as vozes de cada personagem. O refrão também foi trabalhado. Os 

alunos conseguiram dar destaque especial à leitura, valendo-se de diferentes recursos vocais, 

o tom imperativo e aliterado da sinhá, bem como sua inquietação ao ver os pertences 

roubados foi percebido pela mudança na tonalidade da voz, alterou-se também a altura vocal 

ao pronunciar determinadas palavras, para expressar os sentidos que desejavam. A linha 

melódica do verso também foi modificada, por exemplo, para mostrar o tom exclamativo no 

olhar vertiginoso do senhor: “A negra tirou a roupa, /O Sinhô disse: Fulô!”. O refrão foi 

pronunciado em coro, todos juntos no mesmo ritmo, inicialmente, realçando o caráter de 

solidariedade com a mucama e, depois, outro efeito, numa entoação que marcava certa 

malícia da personagem: “Essa negra Fulô!/ Essa negra Fulô”. Em, “Mulata Exportação”, de 

Elisa Lucinda, dividiam-se na performance menino (voz do abusador) e menina (voz feminina 

assediada), uma leitura forte e comovente. O trabalho com as vocalizações resultou num 

amadurecimento dos usos da voz, assim como de questões político-sociais.   
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 Refiro-me aqui aos poemas “Todas as cartas de amor são”, de Álvaro de Campos e “Os três mal-amados”, de 

João Cabral de Melo Neto, interpretados respectivamente por Maria Bethânia e Lirinha, ambos presentes no 

DVD Palavra encantada, dirigido por Helena Solberg (2009).   
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Até o momento, o círculo de leitura se mostrava potente para a apropriação de contos, 

poemas e para a produção de sentidos. Ainda assim, para que a oferta da multiplicidade e da 

pluralidade literária acontecesse, de fato, faltavam também leituras de obras canônicas 

anteriores ao século XX. No encontro seguinte, a ideia era considerar que o círculo de leitura 

se abrisse também para os clássicos, contudo havia entre alguns discentes certa resistência 

pelos encontros que tiveram anteriormente com eles. O aluno J, na pesquisa de campo, como 

já mencionado na seção 4.2, compreendia que a desaprovação daquelas leituras se dava pelo 

modo como elas eram trabalhadas. Apesar da resistência percebida em alguns discentes, 

resolvi insistir. A aposta foi em um conto de Machado de Assis, “Pai contra mãe” (2009) 

[1906].  

Debatendo a literatura machadiana com outros dois críticos, Luiz Felipe Alencastro, 

Francisco de Oliveira, no texto “Machado de Assis: um debate” (1991), Roberto Schwarz 

comenta que a fortuna crítica de Machado, desde o século XIX, sempre o reconheceu como 

mestre da língua, como escritor de prosa fina, despreocupado com os problemas de um país 

periférico ou analisado segundo critérios psicológicos. Para Schwarz, entretanto, em suas 

obras, Machado de Assis tratou de formalizar artisticamente aspectos de suma relevância na 

vida ideológica nacional, dando uma feição estética aos problemas gerados pelo capitalismo 

periférico. Com Schwarz, Machado de Assis recebeu uma análise social, que partia da forma e 

não do conteúdo.  

 

Quer dizer, em lugar de apanhar os conteúdos, eu procuro dizer: arrumados 

desse jeito, o que eles significam? Procurei dar uma paráfrase desse 

depoimento da forma. Essa identificação da forma, que eu busco, ela é 

o mais histórica possível, o mais historicamente especificada possível 

[...] (ALENCASTRO, OLIVEIRA, SCHWARZ, 1991, p. 66) 

 

Ao procurar a forma e a lógica da forma, o pesquisador percebeu em Machado de 

Assis um sentimento da injustiça de classe. “Ele está o tempo todo reduzindo os valores 

‘altos’ a situações elementares onde a polarização de classes é decisiva” (ALENCASTRO, 

OLIVEIRA, SCHWARZ, 1991, p. 67). Segundo Schwarz, Machado toma verdadeiros ideais 

estéticos da classe dominante, incorpora o estilo, mas há uma maldade ao imitar e refinar as 

representações mais estimadas da classe dominante, há um propósito destrutivo, ele faz isso 

para depois mostrar “a canalhice” dessa classe. “Realmente é muito audacioso e o Machado 

fez isso sistematicamente. Todos os narradores da segunda fase dele são assim, em diferentes 

graus” (ALENCASTRO, OLIVEIRA, SCHWARZ, 1991, p. 68). Nesse sentido para Schwarz, 

o autor era justamente um espírito de vanguarda.   
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Os estudos sobre a literatura de Machado de Assis feitos pelo pesquisador Roberto 

Schwarz apontam, desse modo, para o quanto as obras do autor são portadoras de valores 

significativos, importantes de compartilhar. Seguimos, então, no encontro com a obra de 

Machado de Assis. Já nos primeiros parágrafos do conto “Pai contra mãe” (2009), o narrador 

cria a expectativa no leitor sobre o possível assunto a ser tratado no conto: a escravidão, seus 

ofícios e os instrumentos de castigo utilizados contra os escravos. Essa expectativa se cumpre 

ao percebermos que há nesses períodos iniciais do conto um reconhecimento da escravidão 

como algo instituído socialmente, dando “status” de ofício ao trabalho ao qual se dedicava o 

personagem principal, Cândido Neves (Candinho): “pegar escravos fugidos era um ofício do 

tempo” (ASSIS, 2009, p. 60). 

As descrições dos instrumentos de tortura (função e utilidade social) são feitas com 

grande naturalidade pelo narrador e recebida com perplexidade na roda. Ao falar sobre a 

máscara de folha-de-flandres que “tinha só três buracos, dous para ver, um para respirar, e era 

fechada atrás da cabeça por um cadeado” (ASSIS, 2009, p. 59), por exemplo, o narrador 

comenta: “era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem 

o grotesco, e alguma vez o cruel” (ASSIS, 2009, p. 59). Em relação ao ferro no pescoço, o 

narrador diz: “Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal”. E ao comentar acerca 

das constantes fugas que ocorriam “há meio século” e sobre as pancadas que sofriam os 

negros fujões, dizia: “havia alguém em casa que servia de padrinho, e o dono não era mau; 

além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói” 

(ASSIS, 2009, p. 60). Esses trechos narrados como se toda aquela crueldade fosse algo 

consensual foram pensados e interpretados de diferentes maneiras pelos alunos. Menos que 

voltar o debate para o horror da escravidão, algo que não envolveria dissensos, sendo uma 

posição comum no grupo, voltamos, inicialmente, para o modo de narrar e para a posição do 

narrador frente ao assunto tratado no conto.  

As hipóteses de leitura surgiam. As primeiras ligavam-se ao fato de o narrador estar 

compactuando com a escravidão, pela maneira não piedosa e naturalizada como se referia 

àquele horror. Uma leitura dissonante, todavia, feita pela aluna S percebeu naquela narrativa, 

um tom de ironia, de fingida naturalidade. A ironia do narrador representava uma crítica 

pulsante diante daquela situação. Essa hipótese foi bem recebida. Isso ficou evidente para o 

grupo, quando o narrador ressalta nesses capturadores de escravos fugidos uma “nobreza 

implícita”, argumento imediatamente refutado por ele próprio: “Ninguém se metia em tal 

ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 

outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também [...]” (ASSIS, 2009, p. 61). 
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Aqui fica nítido o rebaixamento da “nobreza implícita” do ofício. Só se metia a pegar 

escravos fugidos o homem marginalizado pela sociedade.  

 Dito isso, o narrador acaba situando o personagem Candinho, alguém desajustado 

socialmente e miserável: “Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem 

ofício, carecia de estabilidade” (ASSIS, 2009, p. 61). A trama inicia-se quando Candinho 

casa-se com Clara, moça órfã, que morava com sua tia e que cosia para sobreviver. Após o 

casamento, a vida não era boa, mas era feliz. Faltava o filho que os dois queriam e ele veio, 

mas com ele, de difícil, a situação tornou-se aguda. A tia de Clara passou a insistir na ideia de 

dar a criança à Roda dos Enjeitados. Cândido a esta altura já desempenhava o ofício de pegar 

escravos fugidos.  

Ao levar o filho para a Roda dos Enjeitados, no caminho, Candinho vê um vulto de 

uma mulher; “era a mulata fugida” (ASSIS, 2009, p.70). Arminda era a escrava que há dias 

ele buscava pelas ruas da cidade, visto que seu senhor oferecera cem mil-réis para quem a 

capturasse. Deixa, então, a criança com um farmacêutico que, dias antes, havia lhe fornecido 

informações sobre a negra fugida e segue atrás dela. Ao prender a escrava com uma corda, 

depois de alguma luta, o inesperado aparece na fala da escrava: “- Estou grávida, meu senhor! 

Exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte; eu serei 

sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço!” (ASSIS, 2009, 

p.71) 

Chega-se aí ao ponto mais cruel do conto. Arminda estava grávida e do caminho em 

que foi capturada até a casa de seu senhor alegava que o senhor era muito mau. Candinho não 

se sensibiliza: “Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois?” (ASSIS, 

2009, p. 71). Chegado à casa do senhor, Cândido recebe sua recompensa, não antes de 

presenciar, o aborto sofrido por Arminda, provocado pelo medo e pela dor, após o tempo de 

luta para não ser levada para o senhor. De volta a casa, beijando o filho, entre lágrimas 

verdadeiras, comenta “-Nem todas as crianças vingam” (ASSIS, 2009, p. 73). 

O final trágico em que, para salvar seu filho, Cândido teve que colaborar com a morte 

do filho de Arminda foi recebido com grande tensão pelo grupo. Os dramas do pai e da mãe 

implicaram debates tanto sobre a condição miserável do trabalhador, quanto sobre a questão 

do negro sempre sacrificado e injustiçado, visto como “a carne mais barata do mercado”, 

como mercadoria. A experiência estética frente à obra machadiana, ao mesmo tempo que os 

faziam considerar as misérias e o comportamento humano, muitas vezes revestido de 

crueldade e egoísmo, ajudavam-nos a repensar suas próprias fragilidades. A experiência 

estética do conto pelo encontro com as tensões e dores dos personagens representou a 
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possibilidade de travar uma relação mais singular consigo mesmo, algo que fez com que 

alguns reconsiderassem a potência no encontro com a linguagem e a obra de Machado de 

Assis.   

A experiência desenvolvida mesmo ocorrendo por meio de círculo de leitura - que 

poderia controlar e apaziguar o processo - revelou-se um caminho importante por colocar no 

centro do processo as leituras literárias, possibilitando no encontro com elas o surgimento de 

agenciamentos coletivos teorizados por Deleuze. Não me refiro aqui à reunião de obras ou de 

corpos, mas àquilo que acontecia aos corpos quando eles realizaram juntos à experiência de 

leitura. Esse encontro de obra e corpos, no círculo de leitura, mais que uma justaposição, 

representava uma composição de forças. Em outras palavras, isto com aquilo aumentavam a 

potência de agir pelos sentidos produzidos, pelos movimentos, comunicação de fluxos, 

intensidades ou forças que entravam em conjunção, além dos afetos que experimentavam e as 

afecções que preenchiam a todos, aumentando a potência de agir. 

A proposta que envolveu diferentes modos de ler, no círculo de leitura e canções, teve 

como principal objetivo partir da linha de desejo expressa pelos alunos na tentativa de 

aproximá-los da leitura literária, fazendo com que ela fosse de fato incorporada ao repertório 

de leituras pessoais. A respeito dessa experiência pedagógica vivenciada, a aluna K comentou 

em sua autobiografia leitora realizada no final do ano letivo de 2017: 

 

[...] As aulas ficaram mais interessantes, estávamos interagindo mais e você 

procurou inovar de alguma forma. As obras eram mais legais e mais fáceis 

de serem compreendidas. Muitas coisas contribuíram para nos aproximar até 

mesmo da leitura (autobiografia do leitor - Aluna K). 

 

Para além da inserção de leituras literárias no repertório de leituras pessoais, o 

encontro com as leituras e canções, nessa experiência de círculo de leitura, provocou 

importantes ressonâncias em cada integrante do grupo, num encontro com a vida. O aluno 

apreendeu, produziu e reverberou a partir do encontro com a obra de arte carregada de afetos. 

A experiência literária ampliou a percepção dos alunos também a respeito do outro, a partir 

das experiências dos personagens, desenvolvendo a empatia. Segundo o pesquisador Roman 

Krznaric (2015), “empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, 

compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as 

próprias ações” (KRZNARIC , 2015, p. 10). A vulnerabilidade de alguns personagens acabou 

trazendo à tona a de alguns dos alunos ou de familiares, vizinhos, conhecidos, conectados 

pelo sofrimento, pelo medo, pelo preconceito, pela vontade de viver que se esbarra na 

maldade do entorno social. Observa-se aqui que as obras que afetaram os alunos produzindo 
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neles algum grau de empatia, potencializaram também o desejo pelo grito, pelo direito à voz, 

pela luta, porque valia a pena lutar por aquelas vidas. Segundo Deleuze e Parnet, “os afetos 

são devires: ora eles nos enfraquecem, quando diminuem nossa potência de agir e 

decompõem nossas relações (tristeza), ora nos tornam mais fortes, quando aumentam nossa 

potência [...]” (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 73-74).  

Ao longo das experiências de aula, deixava sobre um mesão da sala um papel pardo e 

pedi que nele, sempre que surgisse vontade, que inscrevessem anonimamente os sentimentos, 

os desejos, as feridas, os sonhos, que surgiam a partir do encontro com as obras. Nessa 

superfície de inscrição, os discentes foram colocando signos dos mais diversos, como um 

alerta à sociedade, entre eles: “Não feche os olhos para o que está acontecendo”, “Não 

podemos nos calar!”, “Você pode escrever uma história diferente, lute”, “Mais respeito, 

menos preconceito”. Trechos de canções dos Racionais MC’s também foram surgindo, entre 

elas, o rap “Negro Drama” (Nada como um Dia após o Outro Dia, 2002): “Me ver / pobre, 

preso ou morto/ Já é cultural”. E ainda: “Negro drama/ Eu sei quem trama/ E quem tá comigo/ 

O trauma que carrego (...) Eu visto preto/ Por dentro e por fora/ guerreiro/ Poeta entre o tempo 

e a memória”. 

 Poemas foram também sendo construídos coletivamente. Na semana seguinte à aula 

em que os alunos ouviram a canção “A carne”, ressonâncias que permeiam a singularidade 

dos alunos foram aparecendo. A discente K trouxe pronta a primeira estrofe da poesia, bem 

como os três primeiros versos da segunda estrofe, algo que fez individualmente. Antes de 

escrever no papel pardo, preferiu pedir a ajuda das alunas T e S para, juntas, repensarem o que 

havia sido escrito e completarem o poema. Pensaram coletivamente, discutiram o tema e as 

imagens para serem acrescentadas. Na aula seguinte, escreveram o poema no papel pardo e 

deram título a ele; “Luta diária”. 

 

Luta diária 

 

Preconceito nas ruas 

Nas portas de emprego 

Se alastrando nas escolas 

E também nos cantos dos becos. 

 

Aquele descarado  

que todo mundo consegue notar 

E aquele encoberto 

Artista perverso 

Dissimulando lágrimas reais e rindo 

De quem se segura pra não chorar 

 

Mas como remediar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nada_como_um_Dia_ap%C3%B3s_o_Outro_Dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
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A dor causada por palavras-navalha  

Soltadas para ferir 

Olhares e gestos ameaçadores? 

Se você não entendeu 

Toda a forma de preconceito é crime 

Não se cale. Lute! 

 

(Poesia coletiva, 3ᵃ série, Agrícola) 

 

             As leituras e as canções reverberaram nas alunas e produziram efeitos. Ao chamarem a 

atenção para o combate em relação às formas perversas de preconceito, que vêm se alastrando 

em todos os lugares: “nas ruas”, “no emprego”, “nas escolas” e, que ocorrem de diferentes 

formas, da mais explícita às mais veladas, as alunas numa clara convocação à luta, “Não se 

cale. Lute!”, mostraram uma resposta estética e também política frente aos textos 

experienciados.   

Dito isso, os signos foram sendo ampliados à medida que essas folhas de papel pardo 

passaram a circular entre as duas escolas, Agrícola e JBM. Cada vez que o papel era aberto 

novos gritos foram tomando a folha, outros sobrepostos, ampliados, novos poemas, 

conselhos, respostas a alguma pergunta ali expressa, trechos de canções trabalhadas, novas 

canções, tudo preenchido de tal maneira que passou a figurar uma escrita com força 

rizomática produzida sempre que os alunos queriam dar respostas singulares frente às obras. 

Ali passou a ser configurado um verdadeiro palimpsesto com grande potência ética e política. 

O papel pardo numa aproximação com a filosofia de Deleuze, pelo modo como foi 

configurado, toca a ideia da cartografia. O mapa é rizomático, isso porque “é aberto, é 

conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente” (DELEUZE e GUATTARI, 1995a, p.22).  

Os papéis (ANEXO XI) foram apresentados à comunidade escolar, no mesmo dia, em 

que o círculo de leitura tomou o pátio. Era o momento de uma aula pública, que ocorreria no 

intervalo para que pudessem participar alunos de outras turmas. O palimpsesto estava pregado 

na parede em frente à roda que se formava, dessa vez aberta a todos os que quisessem dela 

participar. Inicialmente, os alunos reapresentaram as performances vocais dos poemas 

trabalhados no círculo de leitura, debateram com autonomia as dificuldades vividas pelos 

jovens negros, leram novo conto de Conceição Evaristo “Olhos d’água” (EVARISTO, 2014, 

p.15-19) e novos poemas também de Conceição Evaristo e de José Craveirinha
80

. A voz 

entoante de quem lia, dava espaço também aos comentários de quem assistia, histórias 

                                                 
80

 Lemos os poemas “Grito negro”, de José Craveirinha e “Vozes – Mulheres”, de Conceição Evaristo. 
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passaram a ser compartilhadas, histórias ouvidas ou vividas. O tempo foi curto, mas potente. 

O discurso da aluna R, ao final, aliava-se ao que estava reverberando no íntimo de cada um 

daqueles participantes da roda: “não dá pra ficar calada diante da minha dor e da dor dos 

outros negros, precisamos lutar sempre” (Trecho de transcrição de fala  - Aluna R - Aula 

pública)
81

  

 

5.2- Outras leituras, outros balanços: a produção da subjetividade no encontro com o 

literário  

 

Refletindo junto aos discentes sobre a experiência do círculo de leitura apresentada 

(seção 5.1), decidimos que o círculo não poderia parar. Havia, ainda, motivação e desejo por 

parte dos alunos, por outras leituras literárias que poderiam ser exploradas e experimentadas, 

contribuindo para uma trajetória de leitura consistente. Uma das limitações que reconheci na 

prática anteriormente referendada e tive grande dificuldade em reconsiderar foi a respeito da 

possibilidade de dar aos discentes o poder na escolha da obra a ser lida no círculo. O temor 

era das obras por eles escolhidas não suportarem certa potência da literatura, o fato é que 

relutava em me desvencilhar desse controle. Apesar disso, sabia que a imposição da obra 

funcionava como um estrato, uma força de sujeição. Para realizar uma prática pautada no 

pressuposto da teoria deleuziana, precisava repensar esse caminho através da pesquisa-ação e 

me abrir para novas experiências.  

Recomeçamos o círculo, que aconteceria entre os meses de outubro, novembro, 

dezembro de 2017 e fevereiro e março de 2018. A obra Capão Pecado (2000), de Ferréz 

(pseudônimo de Reginaldo Ferreira da Silva), era um encontro desejado por alguns deles. 

Desde o início da pesquisa, já havia percebido o interesse entre os alunos ocupantes pelo 

autor, que passaram a conhecer no momento da ocupação do JBM, em conversas com 

palestrantes, mas cuja obra ainda não haviam lido. A obra, depois de uma empolgante 

apresentação por um dos alunos, que reproduzira para a turma o que havia pesquisado e lido 

sobre ela, passou a ser uma escolha coletiva e consensual. Assim, iniciei o processo de leitura 

com os jovens nas duas escolas, Agrícola e JBM, conforme o cronograma apresentado em 

anexo (ANEXO XII).  

                                                 
81

 Foi feito registro em áudio da aula pública.  
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No segundo encontro, começamos a ler, no círculo de leitura, a obra Capão Pecado, 

que traz como personagem principal o bairro periférico Capão Redondo
82

, em São Paulo. Ela 

é feita de uma sucessão de episódios violentos e impactantes. São diferentes os temas sociais 

nela contidos: o desemprego, as desigualdades sociais, a imagem da mulher, a presença do bar 

como espaço público de encontro e lazer, a contravenção, a truculência dos policiais, os 

assassinatos de amigos e parentes por razões tolas, o embate da cultura negra, entre outros. 

Esses temas surgem para a reflexão de forma fragmentada, a cada pausa dada no eixo da 

trama (a tríade amorosa), e  dão o tom à obra, levando o leitor a perder-se em meio a 

diferentes personagens e episódios. Em relação à linguagem, Flora Süssekind (2005) 

comenta: “texto enxuto, com frases curtas, dicção paradoxalmente leve da crônica, cheio de 

apelidos, expressões de gueto, ditados e exemplos de violência verbal, muitos diálogos e um 

verdadeiro exercício tipológico [...]” (SÜSSEKIND, 2005, p. 62). 

 A narrativa entrecortada e a linguagem fluida foram elementos trazidos pelos alunos 

nas reflexões que seguiam o encontro com a obra. Enquanto alguns chamavam a atenção para 

a dificuldade percebida na forma do romance pela sucessão de diferentes personagens que 

iam aparecendo na trama, fazendo com que fosse preciso dar sempre um passo atrás para a 

melhor compreensão da narrativa, o aluno I via com satisfação o fato de ter encontrado 

expressões próximas ao linguajar do próprio local onde vive. Referia-se com prazer ao fato de 

ter encontrado na linguagem da obra um grau de coloquialidade que facilitava, segundo ele, a 

leitura. Segundo Heloísa Buarque de Hollanda (s/d), esse livro mostra uma integração com o 

universo do hip hop, porque “Ferréz tomou como referência, as letras dos raps, com seu misto 

de crônica do gueto e convocação dos manos para a ação. Pelo menos, um ponto de partida 

diverso do cânone letrado”
83

 

Além da influência das letras dos raps na narrativa, a obra é composta por diversos 

textos não-ficconais de rappers
84

 que abrem as partes do livro. Os textos servem como 

testemunho e falam a respeito da vida na periferia, das dificuldades: mortes, violência, drogas, 

bem como das qualidades necessárias para viver naquele local. O tom utilizado nos diferentes 

discursos que compõem a obra tanto do autor, dos rappers e dos personagens é de revolta, 

insatisfação com as autoridades pela situação do local, numa coincidência de vozes. Isso pode 

                                                 
82

 Capão Redondo é um dos bairros de maior índice de violência, tráfico de drogas e criminalidade de São Paulo, 

local onde Ferréz cresceu.  
83

 Disponível em: https://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/intelectuais-x-marginais/. Acesso em 30 dez. 

2018.  
84

 Entre as participações na obra estão Mano Brown, Cascão, Negredo, Conexão do Morro, Outraversão e 

Conceito Moral. 

https://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/intelectuais-x-marginais/


165 
 

 

ser percebido na voz do autor ao se dirigir com ironia ao sistema: “‘Querido sistema’, você 

pode até não ler, mas tudo bem, pelo menos viu a capa” (FERRÉZ, 2000, p.19). Nas vozes 

dos rappers, caso exemplar, Mano Brown, cantor e compositor, um dos integrantes dos 

Racionais MC’s, na primeira parte da obra ao comentar sobre o bairro: “No Capão Redondo é 

onde foto não tem inspiração para cartão-postal” (FERRÉZ, 2000, p.24). Além das vozes do 

personagem: “Rael levantou da cama rapidamente e gritou: - Bom dia, Capão! Bom dia, 

Vietnã!” (FERRÉZ, 2000, p.95).  

 Os discursos não-ficcionais presentes na obra tentam legitimar e transmitir um efeito 

de verdade ao narrado. Esse efeito de verdade pode ser associado também às fotografias 

presentes em diferentes partes do romance, trazendo fotos coloridas, com imagens do Capão 

Redondo, sua arquitetura e sua gente, imagens de casebres e barracos construídos uns sobre os 

outros, ruas de terra, esgoto a céu aberto, crianças descalças, boneca quebrada em meio à 

lama, numa tentativa de testemunhar fatos reais do local em que se baseia o romance. Assim, 

linguagem e imagem parecem ser utilizadas numa tentativa de dar testemunho de realidade à 

obra. Aqui é importante mencionar que em Capão Pecado há um certo desbordamento dos 

limites da literatura, que aparece em campo expandido: Ferréz exercita nesse texto uma 

escrita plural que combina crônica jornalística, testemunho, relato documental, complicando a 

distinção entre ficção e realidade e encontrando preocupações provenientes de campos como 

antropologia, política, fotografia e literatura. A pesquisadora Ângela Dias comenta que a 

obstinação “verista” do discurso em Ferréz se dá entre “o espelhamento entre fotos e a 

narrativa. Nelas, à transparência da linguagem soma-se o comprovante das fotos, autenticando 

e reafirmando o depoimento” (DIAS, 2005, p. 88). E acrescenta: 

 

Em auxílio das palavras, o registro fotográfico imobiliza cenas e espaços 

adversos, tipifica rostos e expressões, impedindo que sua materialidade 

pudesse restringir-se à imaginação do leitor e impondo-a como cristalina 

verdade para sempre fixada, no reforço do que o discurso verbal poderia 

sugerir ou reafirmar (DIAS, 2005, p. 88). 

  

Na mesma direção da fala da pesquisadora, que sugere que na escrita de Ferréz não há 

espaço para a ficcionalidade, por ser um testemunho direto, ou seja, uma construção narrativa 

que se faz como uma forma de relato da realidade, a aluna K, no terceiro dia do círculo de 

leitura, dizia que pulava as páginas com fotografias presentes na obra, porque preferia 

imaginar a comunidade, que poderia ser diferente daquela apontada nas fotos. Interessante 

perceber que a experiência de leitura buscada pela aluna era desejante de criação no encontro 

com o estético e, para atingir o prazer, criava um trajeto de leitura próprio, na contramão 
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daquilo que o autor tentava impor. Se o autor queria imprimir a ideia de verdade por meio das 

fotografias, ela subvertia tal ideia, pelas vias da imaginação. Aqui podemos traçar certa 

relação com Deleuze e Guattari (2005b, n.p.) ao comentarem que os principais estratos que 

aprisionam o homem são “o organismo, mas também a significância e a interpretação, a 

subjetivação e a sujeição”. Em vez da interpretação que aprisiona e centraliza o sentido, a 

aluna buscava a experimentação, algo que permitiria novas coordenadas e novos modos de 

singularização. 

Roland Barthes, na obra O rumor da língua (2004), comenta sobre a experiência que 

existe quando se lê um livro e torna-se necessário interromper a leitura devido à excitação, às 

ideias e associações que surgem. Trata-se, segundo o autor, de uma leitura “irrespeitosa, pois 

que corta o texto, e apaixonada, pois que a ele volta e dele se nutre” (BARTHES, 2004, p. 

26). O autor comenta, ainda, que o “texto-leitura” que escrevemos em nossa cabeça quando a 

levantamos, é muito mal conhecido devido à importância dada por diferentes teorias críticas 

ao autor, em detrimento do leitor. Esse privilégio gera uma economia muito particular 

apontada por Barthes: “o autor é considerado o proprietário eterno de sua obra [...] tem, assim 

se pensa, direitos sobre o leitor, constrange-o determinando sentido da obra, e esse sentido, é 

evidentemente, o sentido certo, o verdadeiro [...]” (BARTHES, 2004, p.27). Embora Barthes 

comente que certos autores nos digam que somos livres para ler seu texto, as regras de 

composição  por eles postas referem-se a um modelo dedutivo e racional, tratando como no 

“silogismo, de constranger o leitor a um sentido ou a uma saída: a composição canaliza; a 

leitura, pelo contrário, (esse texto que escrevemos em nós quando lemos), dispersa, 

dissemina” (BARTHES, 2004, p. 28).  

Dito isso, contra a ociosidade, a intransitividade e a seriedade da leitura, Barthes, em 

sua obra S/Z (1970), apresenta a perspectiva do texto escrevível, que faz o leitor entrar no 

jogo, tendo pleno acesso “ao significante, à volúpia da escrita [...]”  (BARTHES, 1970, p.12). 

O leitor deixa de ser tratado como produto e passa a ser produtor de texto, podendo 

disseminá-lo, no campo da diferença. Assim, para Barthes, a interpretação deixa de ser a 

busca por um sentido, tornando-se a apreciação do plural de que é feito, “esse texto é uma 

galáxia de significantes e não uma estrutura de significados”( BARTHES, 1970, p.13). 

Dito isso, a aluna K parecia desejante da produção da sua leitura, deslocando-se do 

sentido imposto pelo autor. Essa questão foi bastante comentada no círculo de leitura. Os 

alunos passaram a mencionar os personagens criados em seus imaginários, por exemplo, a 

imagem da Capitu, personagem de Machado de Assis, que não era a mesma, cada integrante 

do grupo tinha a sua própria Capitu. Em consonância com o entendimento da pesquisadora 
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Dias, os alunos consideravam que, em Capão Pecado, a imagem fixava o imaginário. Outra 

crítica ao modo como esses elementos funcionam na obra é feita por Süssekind (2005), 

segundo a autora:  

 
o que se observa é que nessa aparente captura documental do referente 

urbano, para aproximá-lo do leitor, com frequência, quando se observam 

essas imagens, verifica-se que operam com clichês, com reimpressões de um 

repertório previsível de figuras e situações citadinas, que, ao contrário do 

que se afigura à primeira vista nessas obras, acentuam (ao invés de criticá-

las) as distinções sociais já demarcadas, com precisão no cotidiano 

(SÜSSEKIND, 2005, p. 63).  

 

Se a autora chama atenção aos clichês criados a partir das fotos por não mostrarem 

nada distinto do senso comum a respeito dos temas e das populações abordadas pelo romance, 

isso pode ser endossado quando lançamos o olhar para as personagens da trama. Em Capão 

Pecado, é apresentada a trajetória de vida de Rael, rapaz de origem humilde com os pais 

trabalhadores, o pai metalúrgico e a mãe diarista. Diferencia-se dos moradores do bairro por 

ser leitor assíduo e ter familiaridade com as palavras e com os estudos. Isso pode ser 

comprovado no episódio em que o pai de Rael recebe um cartão de natal da metalúrgica na 

qual trabalha. Enquanto pai e mãe se sentem felizes por acreditarem que a empresa se importa 

com o Zé Pedro, o rapaz faz uma leitura mais consciente e crítica da situação: 

 

Mas o Rael era muito curioso e não conseguia dormir. Algo o incomodava. 

Levantou-se lentamente, acendeu a luz, foi até a árvore, pegou o cartão e 

resolveu ler, pois quando seu pai olhava o cartão, só estava fingindo 

entender o escrito, pois tinha vergonha de dizer que era analfabeto. 

Rael leu o cartão: 

“Um feliz Natal e que seja feliz você e toda a família, isso é o que nós da 

Metalco desejamos a todos nossos funcionários. Amor & Paz”! 

Rael continuou a observar o cartão, notou que atrás havia letrinhas 

minúsculas e, curioso, as leu. 

“cartão comprado de associações beneficentes com efeito de abate no 

imposto de renda” (FERRÉZ, 2000, p.28-29). 

 

A leitura e o conhecimento adquirido por meio dela fazem com que Rael, ao contrário 

de seus pais, tenha uma consciência crítica sobre a vida, sobre o outro, sobre as desigualdades 

sociais, sobre as misérias do local em que vive, sobre a sordidez humana. A leitura adquirida, 

nesse sentido, não privilegia Rael e nem o salva de nada, aumenta ainda mais seu sofrimento.  

 
Rael fechou os olhos e tentou orar, mas não conseguiu. Ele viu tudo errado, 

o pai que degolou o filho em um momento de loucura química, a mãe que 

fugiu e deixou três filhos, a grande manipulação da mídia que elege e 

derruba quem quer, a forte pressão psicológica imposta pela família, o 
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preconceito racial, o pastor que em três anos ficou rico, o vereador que se 

elegeu e não voltou para dar satisfação, o dono de banco que recebe ajuda do 

governo e tem um helicóptero, os empresários coniventes, covardes, que 

vivem da miséria alheia, a mulher grávida que reside no quarto de 

empregada [...] Rael não conseguia rezar, pois no bairro a lei da 

sobrevivência é regida pelo pecado; o prazer dos pivetes em efetuar um 

disparo, a palavra “revolução”, a necessidade de ação [...] (FERRÉZ, 2000, 

p.71-72) 

 

Mesmo se distinguindo dos demais pela leitura que consegue fazer da vida e do outro, 

mesmo revelando-se um jovem trabalhador, honesto, bom filho, na contramão da maioria de 

seus amigos que eram envolvidos na criminalidade, Rael é mais um que se alia à vida do 

crime, mesmo que por razões diferentes dos amigos. “Rael ia fazer por vingança, pela honra; 

Burgos ia fazer pela grana” (FERRÉZ, 2000, p.165). A derrocada do jovem se inicia quando 

começa o romance com a namorada do amigo Matcherros. A traição dos amantes cria uma 

tensão na narrativa: “Em seu íntimo, Rael se sentiu como um traidor pelos pensamentos que 

tinha. Pensava em Paula constantemente, mas sabia que ali traição era resolvida a bala [...]” 

(FERRÉZ, 2000, p. 74). Rael e Paula se casam e vão morar em uma casa nos fundos da 

metalúrgica onde trabalhavam, eles têm um filho. Apesar de aparentemente ser um dos mais 

fortes por querer se diferenciar dos amigos, o rapaz acaba tornando-se igual aos demais 

quando descobre que foi traído por Paula e se transforma em assassino. Mata o patrão que se 

envolvera com sua esposa e é preso. Na cadeia, Rael é morto.  

Aquele já era nosso terceiro encontro com a obra, vínhamos semanalmente, lendo e 

refletindo sobre ela. O fim de Rael foi amplamente discutido no círculo de leitura, afinal, o 

estereótipo que associa o cidadão da favela a bandido não é combatido pelo autor, nem 

negado no romance, há uma tendência naturalista manifesta na obra. Para Dias (2005), Capão 

Pecado assim como outros romances surgem como “tendência neodocumental da ficção, com 

tinturas tardo-naturalistas há uma obsessão etnográfica com a contextualização da cena e dos 

caracteres, bem como na enfática objetivação da violência, em precisos cortes de extremos da 

torpeza humana” (DIAS, 2005, p.30). No círculo de leitura, a insatisfação com o destino que o 

autor deu para Rael era nítido e os dissensos começaram a surgir. A identificação com a 

comunidade narrada, que foi o primeiro impacto de afetação em relação à obra para alguns 

alunos, não foi suficiente para a aceitação entre o grupo do posicionamento e autoridade do 

autor. A leitura feita pelos membros em vez de provocar reprodução e fixação do discurso, 

começou a pôr a obra em crise. A transformação de Rael em assassino foi “sem noção, porque 

tem muita gente decente que não entra no crime e o autor poderia ter mostrado isso” (Trecho 

de transcrição de fala - CL - Aluna S).  
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O trabalho com o livro, mesmo com a reprodução dos clichês reforçados, rendeu um 

importante passo para os discentes, afinal, algo na obra também os incomodou 

suficientemente, fazendo-os ir para além do senso comum, desnaturalizando o olhar frente à 

imagem que o autor tentava impor. A percepção sobre tal questão não se deu da mesma forma 

nas duas escolas. Os alunos do Agrícola, talvez, devido ao fato de a maioria viver em uma 

comunidade, tiveram um estranhamento e um enfrentamento maior em relação aos lugares 

comuns postos na obra, diferentemente dos discentes do JBM, que, inicialmente, viram com 

maior naturalidade a narrativa, sendo preciso com esse grupo mediação para o necessário 

confronto com a obra.  

Nesse momento, senti a necessidade de retomar a ideia do uso do papel pardo 

itinerante, que poderia provocar um novo intercâmbio, muito bem-vindo, entre aquelas duas 

escolas. Novamente o papel estendido no mesão ficava à disposição dos alunos, no momento 

da aula, para possíveis discordâncias, conexões com outras práticas literárias, produções das 

mais diversas e abertura também para um diálogo entre os estudantes. Uma das frases postas 

no papel pardo era: “Meu Rael não é assassino!”, um enunciado que funcionava como 

potência criadora e construtora de uma subjetividade dissonante, pelo menos, em relação ao 

discurso produzido por parte da sociedade. Em resposta à frase, víamos com uma letra bem 

pequena, quase imperceptível: “O meu também não!”.  

Dito isso, propus, em conversa com as duas turmas, juntamente com Capão Pecado, 

incluir, no encontro seguinte, outras obras indicadas por mim, confrontando-as com a obra 

lida e levando a um diálogo necessário. Assim foi feito, seguindo o trabalho, começamos a ler 

o livro Poucas palavras (2015), de Renan Inquérito
85

, um rapper paulista. A obra poética, que 

também faz parte da literatura marginal
86

, foi sugerida por entender que não precisava abrir 

mão das preferências estéticas dos alunos. Poderíamos seguir aliando a potência política da 

literatura, algo perseguido desde a ocupação, aos interesses manifestos pelo grupo - voltados 

para o diálogo com o rap e a cultura contemporânea - mas propiciando a formação estética 

esperada, sem obscurecer os aspectos formais e recursos estéticos em face dos conteúdos 
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 Renan Inquérito, além de poeta é também geógrafo, compositor e um dos artistas de hip hop mais importantes 

do país, tendo lançado com a banda Inquérito, três discos. Ele também criou o jornal Ideia Quente (2001- 2003), 

voltado ao hip hop e a literatura marginal e participou do livro coletivo Suburbano Convicto – pelas Periferias 

do Brasil (2007). O autor também realiza oficinas de literatura em presídios e unidades da Fundação Casa, no 

interior de São Paulo.  
86

 Parafraseando Ferréz, Heloísa Buarque de Hollanda (s/d), mostra que a ideia de “literatura marginal” refere-se 

à busca de um lugar na série literária para aqueles que vêm da margem. A pesquisadora recupera a fala do autor 

ainda para mostrar que literatura marginal é aquela feita por marginais mesmo, até por cara que já roubou, 

aqueles que derivam de setores da sociedade que não têm espaço.  



170 
 

 

expressos na obra. Já no início da leitura, o objetivo do livro ficara mais claro na voz do autor: 

“Escrevo como quem faz artesanato, com frases em retalhos, como montar um quebra-

cabeças, cada palavra uma peça, até que as partes façam algum sentido” (INQUÉRITO, 2015, 

p.15). A obra, baseada nos poemas concretos, reúne invenções poéticas aproveitando de 

diferentes formas o espaço da folha e trazendo à luz forte crítica às desigualdades sociais e ao 

consumismo. O poema “Inspir-ação” foi um dos diferentes poemas da obra lidos na roda:  

 

Inspir-ação 

 

Não tenho a verbA, só que eU 

         Tenho o vErbo pra compor 

Jogar os versos no venTIla        Dor 

 

(INQUÉRITO, 2015, p. 17) 

 

Numa análise do poema, os alunos comentaram a questão temática e formal, 

chamando a atenção para a visualidade de algumas letras que possibilitaram novas leituras, 

por exemplo, a formação da palavra “ATITUDE”. Além disso, a inventidade com que o autor 

se valeu na construção poética e na organização das palavras no espaço, separando-as e dando 

a elas novos significados, fazendo com que surgissem novos sentidos, também foi algo 

explorado. A aluna S, no círculo de leitura, fez um comentário sobre o poema, tecendo 

relação com a obra Capão Pecado:  

 

O poema pode ser visto como o eu lírico sem verba (dinheiro), que não 

perde a voz (verbo) para falar, mostrar sua vida, mostrar a sua dor e para isso 

temos que ter uma coisa necessária: ATITUDE. Relacionando isso a Capão 

Pecado, podemos ver o desejo do autor em fazer a comunidade ser notada e 

de mostrar que estão lá, que a população da periferia não se cala perante a 

desigualdade (Trecho de transcrição de fala - CL -Aluna S).  

 

Outros poemas de Renan Inquérito foram lidos no círculo de leitura, sua obra 

possibilitou para além das questões surgidas no plano do conteúdo, pensar a potência da 

forma, bem como uma aproximação mais íntima com os poemas concretos, fazendo-nos ir ao 

encontro de obras de alguns dos nomes do Concretismo brasileiro, cito a experiência de 

leitura do poema “O pulsar”, de Augusto de Campos, musicado na voz de Caetano Veloso
87

. 

Se a possibilidade de leituras plurais já era realidade, desde a experiência do círculo de leitura 

anterior, com as performances vocais e abertura para o envolvimento subjetivo, na contramão 

de abordagens tradicionais autoritárias (muitas vezes, focado em uma abordagem formalista 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Hlgkz-g-ukc. Acesso em: 23 de set de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlgkz-g-ukc
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ou em leitura abstrata da obra), fazia-se necessário abrir-nos também para as experiências de 

escritas, de modo a responder criativamente às obras lidas. 

 

 

5.3- Ensino de literatura, singularidade e devir 

 

 

A ideia de abrirmos o círculo de leitura também para experiências de escrita foi 

possível já no encontro seguinte. O trabalho de escrita criativa que seguia tratava-se de 

reenviar o aluno ao texto “Inspir-ação”, de Renan Inquérito - com importância visual e 

temática já debatida em sala – com a proposta de produzir uma escrita poética que explorasse 

os jogos de sentido (tão presentes na escrita do autor) e, ao mesmo tempo, configurasse um 

gesto de leitura em relação à obra Capão Pecado. A atividade tinha o propósito de ver como o 

aluno responderia criativamente frente às leituras feitas das obras e o modo como se 

relacionaria subjetivamente com elas. Nesse processo, inicio destacando a produção da aluna 

S:  

Espera-nça 

Numa vida de doR, 

          há lutA pela paz 

aqui sem justiÇa, existe espera      nça 

ainda que outros, só queiram vingançA  
 

(Produção individual, Aluna S) 

 

O experimento poético realizado foi lido pela discente na roda. O poema da aluna S 

dialoga com o de Renan Inquérito, trazendo à tona, para além de valores político-sociais e 

uma resposta singular frente à obra, a utilização criativa da linguagem. Apesar de se 

solidarizar com a dor sentida por muitos da periferia, pelo esquecimento por parte das 

autoridades, numa referência à obra Capão Pecado, ao trazer a pluralidade significativa da 

palavra “Espera-nça” pelo modo como foi empregada cria um ponto de tensão, de conflito 

com a alteridade e dissenso com autor e personagens de Capão Pecado, por chamar a atenção 

para a passividade, “espera” da população, percebida em diferentes personagens da trama, 

assim como de vingança em outros, fazendo, então, um apelo à mudança, à transformação da 

situação por meio da “RAÇA”, usada por ela como sinônimo de luta, de ação. 

 
Muitas respostas que eles recebem do governo é que eles precisam esperar, 

então, por isso fiz a brincadeira da palavra da espera com esperança, que 

esperar e esperança são totalmente diferentes, esperança é quando você 
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busca alguma coisa e não ficar parado esperando aquilo acontecer (Trecho 

de transcrição de fala - CL - Aluna S). 

 

A importância verificada nesta atividade de escrita criativa é de perceber, além da 

construção formal e aspectos linguísticos empregados, as diferenças nas leituras subjetivas 

realizadas na interação com o texto. Leituras que produzem discursos que podem convergir ou 

divergir da autoridade do autor, que podem funcionar como elemento de deslocamento ou de 

subjetivação. Outra experiência poética importante de ser ressaltada foi a do aluno V, que não 

consegue se desvencilhar do posicionamento do autor, reproduzindo em sua leitura os 

mesmos estereótipos encontrados na obra:  

 
Indignar – ação  

 

Falta de dinheiro eu tenho de sobrA 

Em meio a situAção do BrasiL 

Quem sobe o degraU do sucesso 

É atingido Por cobra. 

      
(Produção individual, Aluno V) 

  

A produção poética do aluno que cumpre com as exigências de intertextualidade com 

o poema de Inquérito, chama a atenção em sua relação com a obra Capão Pecado, mais 

especificamente, ao relacionar a figura da personagem PAULA, por ele construída, à imagem 

da “cobra”. Na roda, após ler sua produção escrita, o aluno lança sobre a personagem 

comentários indignados, demonizando-a na narrativa, colocando sobre ela, em decorrência da 

traição, a culpa por Rael se tornar um assassino. Os diferentes estereótipos atestados na obra 

sobre as figuras femininas passam a ser reproduzidos em seu discurso, fazendo eco junto a 

outro discente. O aluno C dizia “ela é uma safada mesmo” (Trecho de transcrição de fala - CL 

- Aluno C). Talvez, os valores que geraram determinados comportamentos explorados no 

texto estivessem também sendo compartilhados nas comunidades e nos ambientes em que 

aqueles alunos estavam inseridos ou até mesmo na sociedade em geral, contribuindo para uma 

ancoragem valorativa, igualando a visão daquele leitor à visão do autor do texto, causando 

consenso discursivo e funcionando como potência de subjetivação. O aluno P ouvindo e 

conhecendo alguns dos discursos do aluno C dizia: “professora, ele é o maior machista, nem 

queira ouvir o que ele fala” (Trecho de transcrição de fala - CL – Aluno P). Em resposta, o 

aluno C comentou: “Lá em casa todo mundo é assim, meu pai, meu irmão, eu” (Trecho de 

transcrição de fala - CL – Aluno C).  
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A pesquisadora Marília Moschkovich (2013), comenta que adquirimos por meio da 

cultura uma série de informações que são consolidadas socialmente. “Essas informações nos 

dizem como classificar e hierarquizar coisas, ideias, pessoas, seres vivos ou inanimados, etc. 

Embora haja variações nessas classificações e hierarquias dentro de uma mesma cultura, 

aprendemos em geral as mesmas coisas.” (MOSCHKOVICH, 2013, n.p.). Assim, esse 

esquema de pensamento associa, por exemplo, segundo a autora, “ser mulher” e “ser homem” 

a uma série de características comportamentais, maneiras de pensar, naturalizando valores 

machistas na sociedade.Trata-se de um machismo estrutural, que se situa na ordem dos 

estratos, dos processos de codificação e rotulagem, articulado ao jogo de forças que compõe 

os agenciamentos de subjetivação.  

Dito isso, a reprodução daquele discurso empregado na obra e proferido pelos alunos 

começou a causar incômodo em mim e em alguns integrantes do grupo, que saíram em defesa 

da personagem chamando a atenção para o modo como a figura feminina era tratada no 

romance, colocando em questão o machismo presente na obra e desencadeador de violência. 

Criava-se ali um dissenso entre valores expressos entre autor e demais leitores, bem como a 

recusa em relação à posição defendida na obra a respeito da figura da mulher. Para além da 

polêmica, era preciso desenvolver uma leitura crítica, numa atitude mais responsável face à 

alteridade. A literatura não deveria ser vista como fonte de apreciação somente, e sim, 

possibilitar uma experiência transformadora. Fazia-se necessário, então, dedicar um tempo 

maior à obra para que em vez de mera reprodução de discursos visíveis nela e também na 

sociedade, houvesse uma experiência transformadora para aqueles jovens. Decidimos retornar 

ao romance estendendo o olhar para a representação do feminino.   

Na aula seguinte, foi interessante conversar sobre o espaço ocupado pela mulher no 

romance, apesar de ser uma obra que traz para a discussão sujeitos postos à margem (social, 

econômica, política, cultural), a mulher aparecia posta à margem da própria margem, 

ocupando somente papéis visíveis em sua relação com o homem (mãe, namorada, esposa). A 

pluralidade representativa que ocupa na sociedade era completamente ignorada na obra, 

havendo uma recusa ao que concerne à voz da mulher dentro desse espaço de comunidade. 

Torna-se problemática a maneira como tentam fixar o olhar sobre as figuras femininas em 

Capão Pecado, onde mãe e esposa são vistas, respectivamente, de forma santificada e 

pejorativa, estigmatizadas socialmente. Essas questões foram ganhando força e, retornando à 

obra, fomos alargando o entendimento sobre pontos problemáticos da narrativa, que, de certa 

forma, poderiam estar no centro do comportamento da sociedade.  
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Na busca pelas personagens femininas de Capão Pecado, a primeira personagem 

trazida para a reflexão foi a mãe de Rael, que, na narrativa, apresentava uma aproximação 

com as características do filho (sobretudo, trabalhadora), uma passagem presente na obra que 

atesta tal fato refere-se ao momento em que Rael recebe seu primeiro salário e vai ao encontro 

dela, que após duas jornadas de trabalho (trabalho e casa) encontra-se dormindo. Essa figura 

da mãe trabalhadora e responsável está em contraste com a figura do pai, que apesar de 

trabalhar, entrega-se ao vício da bebida.  

 

Naquele quinto dia do mês, foi seu pagamento, seu primeiro pagamento. Ele 

chegou em casa todo orgulhoso, já havia separado a parte de sua mãe, mas 

ela não se encontrava na cozinha, isso era sinal de que já estava dormindo. 

Rael foi conferir: estava certo, dona Maria dormia, enrolada na única coberta 

da casa. Também, o descanso naquela hora era mais do que merecido, pois 

trabalhava em casa de família como diarista e ainda realizava o serviço de 

casa. Rael voltou para a cozinha, pegou a chaleira, pegou um copo e 

derramou o pouco de café que tinha em seu interior. Bebeu o café meio 

enojado, pois o líquido negro estava gelado; procurou fósforo para acender o 

fogão, mas não achou, e lembrou que seu pai sempre esquecia as caixas de 

fósforo nos bares quando já estava de fogo. Ficou nervoso com a lembrança 

das bebedeiras e foi dormir. (FERRÉZ, 2000, p. 29-30) 
  

Maria, além de trabalhadora é lembrada pelos alunos por estar sempre padecendo de 

dor. “O tempo frio os ossos dela doíam de uma dor imensa” (FERRÉZ, 2000, p. 99). “Meia 

hora depois voltou a despertar assustado, dessa vez escutava gemidos, [...] dona Maria estava 

no chão com as mãos postas sobre o estômago [...] ele sabia que a dor ainda não tinha 

acabado” (FERRÉZ, 2000, p. 95). “Notou que a pessoa que lhe dava de tudo tremia de frio e 

fazia com os dentes pequenos movimentos, um som baixinho, um som estranho, de agonia, de 

dor” (FERRÉZ, 2000, p. 99-100). Dito isso, todo o esforço empreendido por Ferréz na figura 

da mãe de Rael é de caracterizá-la como alguém que apesar de todo o sofrimento físico e 

privação material era dotada de pureza, tal como tantas outras “Marias” que se doam 

integralmente aos filhos: 

 

sua mãe já estava dormindo, ele notou que ela estava embrulhada com uma 

só coberta, mas foi conferir o que já tinha como certeza. Teve vontade de 

chorar: sua cama estava arrumada, com uma coberta servindo de lençol e 

duas para ele se embrulhar. Desde pequeno sua mãe fazia isso, era um jeito 

de esquentar o querido filho (FERRÉZ, 2000, p. 99). 

 

Na narrativa, Maria se destacava, ainda, por ser uma mãe que mostra conhecer cada 

passo dado pelo filho. Diferentes episódios da obra confirmam tal afirmação: Ao ouvir de 

Rael sobre seu envolvimento com Paula sua mãe disse “que já estava sabendo do ocorrido” 
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(FERRÉZ, 2000, p. 152). Logo depois, quando os planos de Rael em se mudar com Paula 

para a casinha nos fundos da metalúrgica tomaram forma, ao contar para a sua mãe, ela revela 

uma certeza materna em relação ao filho “que o estava perdendo para sempre” (FERRÉZ, 

2000, p. 153). O tempo foi passando, Rael era pintor da metalúrgica, bem dedicado, visitava 

sua mãe todos os dias, mas os seus amigos não o viam. Todos sentiam saudades e 

perguntavam a dona Maria sobre o filho: “dona Maria sempre dizia que ele estava bem, mas a 

realidade é que sentia algo estranho em relação a Paula, coisa de mãe” (FERRÉZ, 2000, p. 

163), mais uma vez, a narrativa destaca a onisciência da mãe de Rael.  

Se no romance a mãe era retratada com sentimentos de pureza, um saber quase 

profético e santificada pelo sofrimento, podendo ser vista em sua condição de vítima, do outro 

lado, surge Paula como personagem símbolo da tentação, figura que seduz e tira Rael do eixo. 

“Paula foi saindo, e Rael a olhou meio disfarçadamente, analisou sua saia minúscula e suas 

pernas bem torneadas. ‘Meu Deus o que estou fazendo pensou’” (FERRÉZ, 2000, p. 59). 

Outro momento em que a Rael se vê seduzido por Paula pode ser notado no episódio em que 

no caminho para casa, Rael não resiste à tentação impressa pela figura de Paula, “não pensou 

em mais ninguém, não conseguia apagar de sua mente aquele rosto iluminado pelo sol, aquela 

boca úmida que parecia pedir um grande beijo” (FERRÉZ, 2000, p. 60). A personagem que 

seduz vai sendo aos poucos demonizada na narrativa: “Rael então olhou para as pernas de 

Paula e viu que ela estava de meia fina e aquela sainha vermelha que era demais. Ele a olhou 

fixamente e avistou o demônio” (FERRÉZ, 2000, p. 149). 

À figura da mulher sedutora desenhada por Ferréz é acrescida nova característica: “um 

bicho que não se confia”. No encontro com Matcherros, ao saber que Rael trabalharia com 

sua namorada, o amigo lhe faz um pedido: “- Aproveita e olha a Paula pra mim, mano, eu tô 

meio desconfiado dela, tá ligado?” E conclui: “Nunca se sabe, velho amigo, nunca se sabe, 

mulher é um bicho que não se confia” (FERRÉZ, 2000, p. 60). A mensagem de alerta dada 

por Matcherros, que põe em questão o caráter de Paula e das mulheres em geral, como seres 

traiçoeiros, é contestada na roda. A aluna K chama a atenção para o modo como “os manos” 

se referiam às “minas”, com discursos machistas, objetificando a mulher, incluindo, 

Matcherros, apontado no romance como alguém que não dava valor à namorada, que dizia ser 

ela não confiável, mas que, na verdade, “catava uma mina diferente por rolê, era 

extremamente mulherengo” (FERRÉZ, 2000, p. 61), e que dizia “mulher e nada era a mesma 

coisa” (FERRÉZ, 2000, p.148-149).  

Se a voz de Matcherros exalava “machismo”, segundo a aluna, diante da namorada, 

isso pode se estender para o narrador e personagens que falam a partir de um olhar masculino 
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e reprodutor de discriminações. A imagem da Paula retratada no romance era reduzida à 

sedução e ao fato de ser posse de um homem. Primeiro Matcherros, depois de Rael. O 

assassinato cometido por Rael, segundo a narrativa, foi uma vingança no intuito de limpar a 

sua honra. Assim, ele tenta compensar sua virilidade destituída, vingando-se de alguém que 

lhe tomou aquilo que era seu. Toda essa questão sobre o silenciamento da mulher na obra, 

sobre o machismo presente em torno de personagens na comunidade Capão Pecado, sobre a 

relação de propriedade criada por Rael em relação a Paula, repercutiu em importantes 

discussões e num diálogo profícuo. O aluno C estava visivelmente incomodado com os rumos 

das discussões, pois, a todo momento, era levado por meio da leitura crítica a um embate com 

a alteridade, repercutindo num tensionamento com seus próprios valores.  

Na semana seguinte, a canção “Pagu”
 88

, composta por Rita Lee e Zélia Duncan, 

gravada por Maria Rita (Maria Rita, 2003), foi apresentada no círculo de leitura e canções. O 

objetivo era confrontar os estereótipos e os lugares comuns atribuídos à mulher na obra lida. 

O ritmo envolvente da canção, inicialmente, fez com que a letra ficasse em segundo plano, 

não havendo uma efetiva interpretação da canção. Ouvimos novamente a canção, e dessa vez, 

com maior êxito. Diferentes interpretações e sentidos passaram a ser testados e 

compartilhados pelos alunos. A partir do refrão “Porque toda feiticeira é corcunda, nem toda 

brasileira é bunda/ Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem”, que fazia 

alusão à forma física da mulher, os alunos começaram a comentar sobre os estereótipos 

criados na sociedade, padrões de beleza e morais erigidos sobre a figura feminina. A metáfora 

“feiticeira corcunda” foi também percebida por uma aluna como a mulher que não consegue 

se libertar do peso imposto pela sociedade, não sendo livre, de fato, e tendo que abaixar a 

cabeça e se sujeitar a diferentes padrões e ao próprio homem. Interpretação que foi 

imediatamente aceita pelo grupo. A imposição social atribuída à mulher de ser recatada, mãe, 

dona de casa, esposa e mulher foi algo amplamente explorado pelos discentes. 

Tentando mediar a leitura, propus que suscitassem sentidos também para versos 

encontrados na primeira estrofe da canção “Mexo remexo na inquisição / Só quem morreu na 

fogueira sabe o que é ser carvão”. O aluno V comentou: “quem quebra os padrões, que quer 

ser não o que pedem, impõem [...] sofre discriminação, só quem passa por isso sabe o que é 

ser isso” (Trecho de transcrição de fala - CL - Aluno V). A interpretação dada pelo aluno V, 

de certo modo, chamou a minha atenção. O discente que no início da experiência de leitura, 

numa leitura preliminar de Capão Pecado, colocou sobre a mulher o peso e a culpa pela 
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derrocada do Rael parecia buscar agora, certa relativização e uma atitude mais solidária frente 

ao eu lírico e às mulheres em geral. E continuou: “quem não é como a sociedade quer que seja 

é julgada” (Trecho de transcrição de fala - CL - Aluno V). Naquele momento, percebi o 

quanto o trabalho que estava sendo desenvolvido, para além de possibilitar uma aproximação 

desejante com a leitura literária, poderia contribuir para que os alunos repensassem formas de 

sujeição enraizadas, muitas vezes, em suas famílias, na sociedade e reproduzidas em seus 

discursos.  

Seguindo com a análise da canção, uma breve pesquisa feita pelos alunos sobre a 

figura de Pagu
89

, eu lírico da canção, confundido com a própria personalidade que viveu à 

frente de seu tempo, alimentou a discussão. O verso “sou Pagu indignada no palanque”, numa 

alusão à mulher que passa a ter vez e voz e ser uma figura atuante na sociedade, 

protagonizando ações, ia de encontro à supressão da voz feminina e à pouca 

representatividade dada a ela dentro da obra de Ferréz e em diferentes setores da sociedade. O 

comentário da aluna S revelou como aquele processo de leitura estava repercutindo em sua 

vida e com a sua família. Com o círculo de leitura e canções, eles vinham refletindo sobre a 

posição da mulher, questionando valores, que estão no centro da sociedade inteira, no que é 

mais coletivo, mas também singular e íntimo, dentro de casa, quebrando tabus. A aluna S 

comentou que começou a 

 

aplicar também a questão de se impor da mulher, de se impor na sociedade e 

eu busco muito a minha mãe, ela foi criada no meio de que a mulher é dona 

de casa, de que não sei [...] ela tenta passar isso para mim e ela não aceita 

que eu sou uma pessoa diferente. O machismo quer falar que é superior à 

mulher [...] Tudo o que é igualdade pra mim eu defendo (Trecho de 

transcrição de fala - CL - Aluna S) .  
 

Após o trabalho com “Pagu”, naquela mesma aula, voltamos à literatura. Lemos e 

debatemos literatura feita por mulheres e escrita por Clarice Lispector. Na semana seguinte, 

também lemos no círculo de leitura: Adélia Prado, Alice Ruiz, Angélica Freitas
90

. Nas 

discussões os alunos sempre traziam à tona os estigmas reproduzidos na sociedade em relação 

à mulher, principalmente no plano moral e sexual. Era mais uma vez nítido o incômodo 
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 Pagu, pseudônimo de Patrícia Rehder Galvão, militante comunista e primeira brasileira do século XX a ser 

presa política. Escritora e jornalista teve grande destaque no movimento Modernista. Também defendia a 

participação da mulher  na sociedade e na política.  
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 Entre as leituras realizadas estavam o conto “Amor”, de Clarice Lispector; o poema “Com licença poética”, de 

Adélia Prado; poema “Drumundana”, de Alice Ruiz; o poema “uma canção popular (séc. xix-xx)”, de Angélica 
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provocado entre as meninas ao ouvirem os comentários machistas que os meninos 

recuperavam e expunham no círculo de leitura, ditos por amigos ou por eles próprios, em 

outros momentos, em encontros de futebol, em grupos de whatsapp e em festas. O aluno G, 

reproduzindo os comentários, tocava numa ferida e num medo real entre as mulheres: o 

assédio e a violência sexual. “Ela tá com shortinho curto, roupinha curta, ela tá querendo” 

(Trecho de transcrição da aula - Aluno V). O encontro com a alteridade provocava 

desconforto, medo, em contrapartida, o desejo criado no grupo com as leituras e discussões 

realizadas era de colocar fim à objetificação, aos estereótipos e à violência sexual. Afinal, a 

mulher poderia ser qualquer uma: uma mãe, uma irmã, uma tia, eram muitas as que dividiam 

situações reais de medo, humilhação e diferentes tipos de abusos.  

Se levarmos em consideração a perspectiva deleuziana, o trabalho com o círculo de 

leitura e canções passou a representar para alguns discentes, pelos fluxos desejantes 

produzidos, uma tensão ou até mesmo ruptura com as linhas e valores que os atravessavam, 

bem como uma possibilidade de traçar linhas de fuga, liberando o desejo para novas conexões 

e agenciamentos. 

No encontro seguinte com o círculo de leitura, lemos slams, que tocavam na questão 

da violência contra a mulher. No texto “Slams: letramentos literários de reexistência ao/no 

mundo contemporâneo” (2017), a pesquisadora Cynthia Neves comenta que o slam é um 

novo fenômeno de poesia oral e performática que cresce no mundo contemporâneo. Segundo 

a autora, são os chamados slams as competições ou batalhas de poesias que dão vez e voz a 

poetas da periferia, “os quais versam sobre as adversidades do seu cotidiano, abordando temas 

como racismo, violência, drogas, machismo, sexismo, sempre de teor crítico e engajado, que 

requerem a escuta, a reflexão e a politização do seu público-ouvinte” (NEVES, 2017, p. 92). 

Na prática do slam, os participantes têm até três minutos para apresentar a performance - uma 

poesia de autoria própria, sem adereços ou acompanhamento musical. É possível fazer certa 

conexão entre essa produção da cultura contemporânea com o conceito de literatura menor (já 

tratado no capítulo anterior), desenvolvido por Deleuze (2003), principalmente pelo forte 

coeficiente de desterritorialização que surge nessa prática envolvendo os modos de criação e 

recepção (batalha de versos), além da natureza coletiva e política dos poemas pondo em cena 

fluxos de forças contra-hegemônicas.  
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O poema “Verdade Seja Dita”, de Mel Duarte
91

, apresentado na Festa Literária 

Internacional de Paraty (FLIP) 2016, abordando a cultura do estupro, foi assistido pelos 

alunos – cito alguns versos do poema: “Seu discurso machista, machuca/ E a cada palavra 

falha corta minhas iguais como navalha/ Ninguém merece ser estuprada”. O ritmo marcado e 

a leitura performatizada criavam entre os alunos uma tensão, um horror ao lidar com algo tão 

complexo. Ainda assim, vibraram com a apresentação da autora. O efeito do estético da 

poesia vocalizada sobre os alunos foi imediato. O slam assistido foi multiplicado. 

Autonomamente, pesquisaram outros slams e levaram os poemas para sala.  

Após as apresentações de outros slams houve a abertura para o envolvimento 

subjetivo. Eram muitas as histórias de perigo que passamos ou assistimos nos noticiários, 

histórias que se passam em todos os lugares, até mesmo dentro de casa. Um aluno levou para 

o círculo de leitura um fato amplamente divulgado pela grande mídia, ocorrido em São Paulo, 

que ganhou espaço nos telejornais daquele momento. Um homem havia ejaculado no pescoço 

de uma passageira no ônibus, mas em audiência de custódia, a Justiça o soltou alegando que “não 

houve constrangimento” da vítima no ato. A revolta era grande entre meninos e meninas ao 

comentarem o caso. Um aluno, visivelmente inconformado com a soltura do abusador, pesquisou 

as leis de assédio sexual, a razão da decisão da justiça. Leu para todos as suas descobertas e 

apontou a interpretação inadequada dada pelo juiz, compartilhou informações. O desejo criado no 

grupo com as leituras e discussões realizadas era de pôr fim à cultura machista de opressão e 

violação das mulheres.  

Apesar de compreender a indignação demonstrada pelos alunos, fazia-se necessário 

para um pensamento político e um desejo, de fato, transformador, mediar e colocar em 

discussão, naquele encontro, o punitivismo vazio tão presente na sociedade. Assim foi feito ao 

refletirmos que diferentes são as feministas que, embora denunciem e lutem contra a cultura 

do estrupro e do assédio, criticam o punitivismo vazio, sobretudo porque, segundo elas, 

apenas punir com prisão não resolve o problema, visto que as prisões são espaços 

extremamente marcados pelo machismo. Angela Davis, intelectual e ativista feminista negra 

norte-americana, que luta pelos direitos civis, é também contrária ao punitivismo vazio. 

Andréa Martinelli recupera trechos da entrevista coletiva dada pela ativista quando esteve no 

Brasil, reunindo-os no texto: “Angela Davis: ‘O encarceramento em massa nunca trouxe 

soluções para conter a violência’” (2017). Davis no trecho da entrevista comenta que não 
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devemos abrir mão do nosso dever de pensar outras formas para a erradicação da violência de 

gênero.  

 

“Se partirmos do pressuposto que o que devemos fazer é simplesmente 

encarcerar essas pessoas para, então, eliminar a violência de gênero, na 

verdade, estamos colaborando ativamente na continuidade da reprodução da 

violência que estamos tentando erradicar” (MARTINELLI, 2017, n.p.).  

 

A ativista denuncia também que o punitivismo do encarceramento é uma lógica que 

tem “mantido ligações muito óbvias com o sistema de escravização”, isso porque o discurso e 

a prática do punitivismo, muitas vezes, vai ao encontro do preconceito de raça, que alimenta 

os presídios de corpos negros em uma escala global.  

Após a reflexão, seguimos com o círculo de leitura. O conto “A língua do P” 

(LISPECTOR, 1998, p. 67-70), de Clarice Lispector, foi o último texto lido naquele dia, no 

círculo de leitor. Uma literatura canônica e um texto bem complexo. O conto coloca em cena 

a personagem, Maria Aparecida, apelidada de Cidinha, que, segundo o narrador, entra num 

trem em Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro. Com a entrada de dois homens no trem, 

sente-se ameaçada em seu íntimo. Uma brincadeira infantil é usada por eles para a realização 

de atos perversos, os homens falavam com perfeição “a língua do P” e conhecer aquela 

língua, ao mesmo tempo que trazia o horror pelo perigo iminente, “Queriam dizer que iam 

currá-la no túnel... o que fazer?” (LISPECTOR, 1998, p. 68), era a possibilidade de salvar-se 

do estupro. Maria Aparecida encontrou uma saída para seu problema através da performance, 

numa transformação de moça recatata em prostituta. A personagem livrou-se da violação do 

corpo e, ao mesmo tempo, viu-se abalada pelo machismo, com as ofensas e a prisão. 

 Diante dos diferentes textos lidos, no encontro seguinte, achei que aquele fosse um 

momento oportuno para abrir um espaço para a escrita criativa, de modo a interromper as 

leituras e promover o encontro com o literário por outra via. Muitas eram as reportagens que 

circulavam no círculo de leitura. Os alunos buscavam testemunhos para endossar as 

discussões sobre a violência contra a mulher que eram noticiadas nas diferentes mídias, 

acessando a internet, nas aulas, por meio do celular. Diante daquele material informativo 

circulante, sugeri uma oficina literária, baseada na obra produzida pela Oficina Experimental 

de Poesias, o Almanaque Rebolado (2017). A proposta feita na obra baseava-se no “corte e 

engorda”. A partir de uma reportagem, produzir um poema. Para isso era preciso pegar um 

trecho de uma reportagem e tirar (“cortar”) dele  advérbios, preposições, pronomes, adjetivos, 

verbos, parte dos substantivos abstratos, diminuindo as frases, que se tornariam mais diretas, 

enxutas e fragmentadas. O resultado desta primeira operação, ainda estava longe de ser um 
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poema. O passo seguinte seria, então, inverter a operação: o poeta passaria a “engordar” o que 

ficou muito silencioso nas frases. Após a experiência do corte, fazia-se necessário, então, 

trabalhar o que restou: aumentando com palavras, imagens, sentidos, dando ritmo e tratando 

da visualidade do poema. Em outras palavras, o texto inicial fragmentado, ao tratar  a 

linguagem e a forma, tornava-se poema. Discutida a proposta, os alunos escolheram as 

reportagens e construíram seus poemas. Eis o resultado do trabalho de duas alunas:  

 

Até quando? 

Morta, Grávida  

Em prantos  

Noivo ceifador de vidas. 

 

Dia do parto? 

Não aconteceu 

O ciúme matou  

O que não era seu. 

(Produção individual - Aluna M) 

 

A aluna M baseia sua produção na reportagem “Marido mata esposa grávida um dia 

antes do parto”.
92

 É interessante observar que o poema construído pela aluna, com tom de 

indignação, pelo título usado “Até quando?”, mantém os acontecimentos narrados no jornal, 

havendo nessa operação de transformação em literário, uma obediência ao acontecido, ao 

discurso jornalístico. A discente, por sua vez, se vale de novo ritmo e visualidade.  

Em contraposição, a aluna M, que se mostrava sempre muito atenta, mas com uma 

participação oral pequena, produziu seu poema, descontruindo o texto jornalístico, 

ficcionalizando-o. Em seu poema, em vez da terceira pessoa, a aluna utiliza a primeira pessoa, 

representando a voz do filho atormentado pela violência doméstica sofrida pela mãe (mais 

uma vez). Interessante perceber aqui, o poder de inventividade, da desobediência discursiva, 

trazendo toda a enunciação a partir do filho, que no texto jornalístico em que se baseou, 

“Homem é preso em flagrante ao agredir esposa em Ribeirão Grande”
93

, não foi sequer 

mencionado. Mesmo se valendo dos vocábulos usados no texto informativo, tal como a 

proposta da oficina, a aluna conseguiu modificar sentidos, por exemplo, a partir da palavra 

incêndio (de extintor de incêndio, criou “incendeio de medo”), além de ampliar imagens: 

“cospe fogo”, “ladrão de sonhos”. A aluna M sentiu-se afetada, construiu outro texto, onde 
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não se consegue mais aferir de onde veio e, nessa insubordinação criativa, é notório o 

atravessamento da aluna pelo campo da subjetividade.  

 

Liberdade 

Acordo com flagrante 

Ele cospe fogo  

Incendeio de medo, 

  Mais uma vez 

Violência doméstica 

Ladrão de sonhos 

Grito  preso,  

Polícia! 

Minha mãe embriagada de liberdade. 

(Produção individual -Aluna M) 
 

No último grupo focal realizado, a aluna S, a respeito das experiências de escrita 

criativa comenta: 

 

Quando você passou a gente pensou “nossa como vou conseguir fazer isso?” 

E a gente viu a capacidade que a gente tinha de criar isso no seu trabalho, 

essa poesia, a gente não tinha noção que conseguiria fazer aquilo e 

conseguiu (GFJBM – Aluna S). 

 

Estimulados pelas leituras realizadas desde Capão Pecado, passando por todas as de 

autoria feminina, sugeri que os alunos elegessem das obras lidas, aquelas que lhes tivessem 

provocado maior afetação pelos sons ou pelas imagens evocadas ou por questões pessoais 

suscitadas nos versos ou na prosa. A esses textos escolhidos, que fossem acrescentados, em 

diálogo com eles, outros contos, poemas ou canções, provenientes de uma seleção pessoal, 

uma pequena antologia. A ideia era que todos levassem suas antologias para uma aula pública 

aberta para quem quisesse, alunos do Ensino Médio e funcionários, para que tais textos 

pudessem ser compartilhados. O encontro seria no auditório do Agrícola, com a participação 

dos alunos da terceira série do JBM, que também fariam suas apresentações.  

Depois do diálogo travado entre os alunos das duas escolas por meio do palimpsesto -

papel pardo que circulou entre as duas escolas - o encontro entre os membros das duas turmas 

passou a ser considerado para que a partilha de leituras pudesse ser ainda mais proveitosa, 

assim como as discussões. Algumas provocações ou questões percebidas por eles no próprio 

palimpesesto também poderiam ser retomadas, caso houvesse o interesse. A vontade em 

promover essa união entre as escolas, iniciada no diálogo do papel itinerante e efetivada no 

auditório do Agrícola, foi despertada em mim, a partir de uma questão posta por um aluno 

ocupante do JBM, no grupo focal. Para o aluno P, da experiência vivenciada na ocupação, um 
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dos pontos interessantes observados dizia respeito ao fato de sempre estarem todos juntos, 

pessoas de cursos diferentes com uma pluralidade de ideias, o que possibilitava uma riqueza 

de debate muito maior.  

 

Eu acho que a união de pessoas de cursos diferentes numa sala só, eu acho 

que aqui tinha pessoas de todos os cursos, aí essas pessoas assistiam a uma 

palestra, às vezes eu sou de Eletro e ele também, então a nossa opinião é a 

mesma, mas a nossa opinião é diferente da galera de Administração, então 

quando a gente tem uma aula junto, a gente consegue ver muitas e muitas 

opiniões diferentes (GFO - Aluno P).  

 

Assim através da pesquisa-ação pude rever a prática e unir as turmas. O espaço foi 

aberto para quem quisesse apresentar seus textos. Individualmente, em duplas e em grupos, os 

alunos iam vocalizando poemas novos e antigos, fazendo performances de contos, 

apresentando imagens, poesias criadas por eles próprios, lendo trechos do romance Capão 

Pecado que para eles fazia todo o sentido, concordando, discordando, cantando canções já 

existentes e também uma nova criada por eles.  

Mesmo que as leituras literárias não tenham sido inseridas nas escolhas espontâneas 

de todos os alunos elas foram multiplicadas por alguns, caso exemplar, a aluna M, que após a 

leitura do conto de Clarice Lispector, no círculo de leitura, autonomamente, leu outras obras 

da autora, partilhando a experiência. O trabalho aqui apresentado mostrou-se potente, 

principalmente, por levar o aluno a desconfiar, duvidar, dialogar e buscar respostas singulares 

frente aos textos literários, fazendo da leitura e da escrita uma atividade crítica, criativa, de 

revisão de valores e produção da subjetividade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No início desta pesquisa me propus a uma aproximação com a filosofia de Deleuze 

por vislumbrar a fecundidade do seu pensamento associado ao ensino de literatura. Iniciei o 

primeiro objetivo da tese que era discorrer sobre a sua filosofia, centrando a análise em 

questões que ajudavam a pensar o sujeito, a subjetividade. A partir desse encontro, duas 

perguntas foram formuladas: Que tipo de subjetividade o ensino de literatura vem ajudando a 

produzir? Que desdobramentos poderiam ocorrer nas aulas de literatura se considerada a 

ausência do sujeito a-singular, universal como fundamento e levando em consideração a 

filosofia da imanência e da multiplicidade de Deleuze?  

Para obter respostas para a primeira questão, persegui o segundo objetivo da tese para 

refletir sobre as ferramentas - avaliativas, pedagógicas e teóricas - que atuam direta ou 

indiretamente sobre o ensino, de modo a identificar pontos de controle ou potência de 

singularização que cada uma delas promove. A análise envolveu as avaliações em larga 

escala, documentos oficiais do Ministério da Educaç ão e vertentes da Teoria e da Didática da 

Literatura. Realizando um confronto com o pensamento deleuziano, a investigação começou a 

apontar para fluxos de forças verticalizantes atuando no ensino, exercendo controle sobre ele, 

determinando caminhos, inibindo singularidades, representando encontros tristes e pequenas 

sentenças de morte, até mesmo, na relação do sujeito com a literatura.  

As formas de controle que averiguei na pesquisa estão presentes: a) na composição do 

currículo - a avaliação em larga escala exerce controle direto sobre o ensino, regulando e 

disciplinarizando o que deve ser ensinado e aprendido; b) no tipo de literatura que precisa ser 

lido na escola –  as OCEM privilegiam os saberes constituídos na perspectiva da literatura 

canônica, vendo com desconfiança as obras provenientes da cultura de massas e da cultura 

popular; c) no modo de ler e de produzir sentidos - diferentes são as teorias que controlam a 

leitura, forçando o jovem a seguir o caminho da leitura numa lógica submissa, buscando um 

ponto de origem e sentido e enquadrando todo o possível; d) na maneira de organização 

didática da aula – diferentes propostas da didática da literatura agem como fórmulas prontas e 

facilitadoras, apaziguando o professor e eliminando a potência de pensar outras possibilidades 

de agenciamento no processo de leitura e letramento literário.  

Ainda refletindo sobre a primeira questão-problema da tese, segui para o terceiro 

objetivo: investigar junto aos sujeitos da pesquisa os processos de subjetivação que vinham 

sendo (re)produzidos no cotidiano escolar, inclusive, nas aulas de literatura das escolas 

investigadas. Além da observação dos grupos de alunos do Agrícola e do JBM, utilizei grupos 



185 
 

 

focais e entrevistas, que possibilitaram a geração de corpora e análises mais profundas a 

respeito da percepção que tinham sobre a vivência com a disciplina literatura. Além de 

reafirmar o controle exercido pelo ENEM (prova de larga escala) e pelos documentos oficiais, 

mais especificamente, as OCEM que operavam dentro das escolas, incutindo nos professores 

a necessidade de controle do currículo e de trabalhar a alta literatura, outros pontos também 

foram considerados a respeito da subjetividade que o ensino de literatura vinha ajudando a 

produzir. Os alunos questionaram o modo de ler na escola que parecia não estar na mesma 

direção daquilo que buscavam: as conexões com a vida. Havia o desejo por modos de ler 

menos controlados, assim como a possibilidade de trânsito de leituras, múltiplas conexões e 

rompimento com a hierarquização dos conteúdos e de leituras.  

No encontro com os ocupantes das duas escolas, os alunos questionaram sobre o 

aprisionamento dos corpos, sobre as relações de poder e hierarquia travadas nas salas de aula 

e sobre o currículo escolar que se afastava de seus interesses e afetos. Numa aproximação 

com as experiências culturais e procedimentos de composição literária utilizados por eles na 

ocupação, novas respostas em relação aos afetos e desejos dos jovens na relação travada com 

a literatura começavam a surgir. Desejos que pareciam reivindicar a abertura da disciplina 

Literatura para a vocalidade e performatização do literário; para o alargamento de sua 

fronteira disciplinar; para a possibilidade de experiências de leituras e escritas plurais; para 

práticas literárias desterritorializadas com valor político e coletivo; para os diferentes modos 

de uso e apropriação do literário; para o diálogo com a cultura poética contemporânea.  

O passo seguinte passou a ser a intervenção pedagógica nas duas turmas de terceira 

série, levando em consideração a filosofia da imanência, o devir, a produção da subjetividade 

e a multiplicidade deleuziana. De certa forma, a própria prática ajudaria a pensar a segunda 

questão-problema. Diferentemente das relações de assujeitamento colhidas nos relatos dos 

alunos em relação às aulas de literatura anteriores, busquei a imanência, a abertura para os 

desejos dos alunos, que dariam vida às experiências vivenciadas na relação com a literatura. A 

partir da prática desenvolvida foi possível pensar o quarto objetivo do trabalho: refletir sobre 

os efeitos - potências e riscos – produzidos no encontro dos jovens com a literatura.  

 Dito isso, avaliando todo o percurso e buscando responder o quarto objetivo, inicio 

com a experiência do currículo, que na prática desenvolvida foi pensado não como elemento 

de controle e sim como encontro e composição. O currículo baseado em conteúdos pré-

selecionados, que controlavam e limitavam a transformação profunda da minha prática foi 

desterritorializado em face de uma experiência deleuziana e mais próxima a priorizar os bons 

encontros e os afetos dos alunos. Esse aspecto se tornou importante porque permitiu levar 



186 
 

 

para a sala de aula diferentes obras e linguagens, abrindo possibilidades também para os 

diferentes modos de experimentação das leituras, que poderiam se conectar a outras, como um 

rizoma, pelo grau de afetação e pelas respostas obtidas junto aos alunos. Não teríamos lido 

tantas obras e deslizados por tantos autores, estilos e linguagens sem essa desterritorialização 

curricular.  

Esse descolamento do controle imposto pela matriz curricular, por sua vez, também 

apresentou riscos. Não poderia abandonar as periodizações em proveito de uma discussão 

meramente temática e conteudística, sacrificando a tessitura do literário. Para além das 

discussões político-sociais, influenciadas pelo desejo dos alunos ocupantes e até mesmo pela 

teoria deleuziana, o campo pretendido sempre foi o estético e foi o impacto que o estético 

provocou em cada aluno que alimentou os círculos de leitura. Pensar junto aos alunos o 

impacto e a dimensão estética das obras foi uma busca constante, do contrário, a experiência 

com literário representaria o fracasso do processo. Compreender esse risco foi extremamente 

importante. Uma linha de fuga baseada nos desejos dos alunos não poderia representar uma 

linha de morte no encontro com a literatura. As experiências voltadas para canções, por 

exemplo, que poderiam ficar meramente no plano do conteúdo, representaram uma alternativa 

a mais para os estudos da poesia e para uma melhor apropriação dos poemas.  

Uma das preocupações constantes para a produtividade da experiência foi com a 

escolha das obras para compor os círculos de leitura, de modo que, para além dos desejos 

apontados pelos alunos - que demonstraram interesse, desde a experiência da ocupação por 

práticas de valor político e coletivo e que teciam diálogo com a cultura poética 

contemporânea - as leituras desenvolvidas deveriam suportar a potência da literatura. Aqui 

surge uma constatação que soa também como advertência: abrir mão do controle para escolha 

das obras pode tornar-se algo problemático. No momento em que testei a autonomia dos 

alunos na escolha da obra surgiu certa tensão, visto que a obra por eles escolhida conformava 

diferentes estereótipos raciais e de gênero. O diálogo e a mediação foram extremamente 

necessários, bem como a confrontação de Capão Pecado com outras obras.    

Sem a obrigatoriedade de percorrer todo o caminho imposto pela matriz curricular das 

escolas, foi possível também abrir o espaço da aula para o investimento subjetivo, numa 

aproximação com um dos desejos sinalizados pelos alunos nos grupos focais. A possibilidade 

de abertura para leitura subjetiva, de modo a realizar conexões pessoais com as obras lidas, 

trouxe, no primeiro momento, um envolvimento maior com a obra, reverberando valores 

importantes no grupo, entre eles, a empatia. Mas confirmando a análise feita sobre a leitura 

subjetiva no capítulo 2, ela vai em direção oposta aos agenciamentos de corpos e enunciação, 
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determinantes para afirmação da diferença. Assim, para a produtividade da experiência foi 

necessário ampliar as leituras realizadas para o plano da relação, do agenciamento coletivo, 

caso contrário, o resultado não teria sido tão produtivo. Cito os alunos que realizam suas 

leituras de Capão Pecado presos ao pensar homogeneizante, reproduzindo valores enraizados 

na família e na sociedade, ao se relacionarem com a obra em que esses valores foram 

reafirmados, não conseguiram colocá-los em tensão. Somente a partir do agenciamento 

coletivo, que ocorreu certa desobediência em relação àquilo que o autor queria afirmar. Foi 

nesse jogo de forças que puderam ser produzidos devires e maneiras de pensar singulares. 

Assim, a subjetividade foi produzida.  

Outro ponto da experiência relacionou-se à pluralidade de obras lidas. Em vez de 

priorizar as criações poéticas, dramáticas e ficcionais da cultura letrada, tal como sugere as 

OCEM, numa linha de fuga, a investigação construída rejeitou qualquer tipo de unidade e 

centralidade. A abertura para a experimentação de leituras com linguagens, gêneros, épocas 

diferentes - canônicas e não canônicas, cultura de massa – tornou-se algo bem produtivo. Se a 

experiência de leitura era pautada na multiplicidade, outro potente recurso usado foi abrir 

espaço para a prática de escritas plurais. Para além dos momentos de criação poética, o papel 

intinerante (palimpsesto), que circulou entre as duas escolas, trazia muito das obras lidas, do 

outro e de si, contribuindo também para o desbloqueio dos corpos sem órgãos.  

No encontro com a literatura realizado ao longo do ano letivo de 2017, ao mesmo 

tempo que os jovens produziam a subjetividade no encontro com as obras e nas relações de 

afeto criadas, cresciam no conhecimento literário, na ética e politicamente. O mais importante 

dessa investigação é a compreensão da importância de uma prática que esteja constantemente 

voltada para promover a potência da singularização, em detrimento de escolhas voltadas para 

intensificar a formação do sujeito a-singular e universal. No plano de imanência deleuziano o 

pensamento não se separava da vida e foi justamente a vida em sua potência de afirmação, 

inibindo as formas de sujeição, que conduziu o meu encontro com os alunos, ocupando todo o 

espaço das leituras e reflexões realizadas. Foi um exercício de experimentação constante. Os 

exemplos poderiam se multiplicar e precisam ser considerados de acordo com os contextos 

escolares em que acontecem. De qualquer maneira, uma sala de aula mais permeável ao 

currículo enquanto composição e encontro, aos agenciamentos, à pluralidade de leituras, ao 

alargamento das fronteiras disciplinares, aos rizomas, aos afetos dos alunos, às práticas de 

produção literárias, amplia a formação do leitor crítico e assegura um encontro mais vital e 

feliz com a literatura.  
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 Após indicar a potência e os riscos do trabalho, aproximo-me do último objetivo da 

tese: apontar o modo como a investigação contribuiu para a ressignificação da minha prática. 

Dito isso, inicialmente é importante apontar que o cruzamento entre Deleuze e o ensino de 

literatura só foi possível porque houve, primeiramente, um processo de ressubjetivação que 

me atravessou enquanto professora e pesquisadora. As ideias deleuzianas revelaram-se um 

grande desafio, desde o primeiro momento, quando associadas ao ensino de literatura. Seriam 

necessárias desterritorializações, principalmente, no meu modo de pensar e de dar aula, 

deixando para trás a mania pela recognição, tão fortemente enraizada em minha prática e me 

voltando para a prática da invenção, tal como sugeria Kastrup (2005), para os desejos dos 

alunos e para a vida.  

Nessa prática, o meu papel de professora não foi negligenciado, desde a disposição 

para novas leituras, novas linguagens, até a reafirmação de obras relevantes para a produção 

da subjetividade do aluno, assegurando um caminho crítico de leituras. Se nos alunos a prática 

provocou efeitos positivos, em mim, enquanto professora, representou a concretização de uma 

busca por uma prática mais vital. Há certamente diferentes outras possibilidades de pensar o 

ensino de literatura a partir do encontro com Deleuze, esse foi um dos caminhos encontrados, 

que se apresentou também como o início de um processo de ressignificação, que não se 

completa. Movida pelos afetos e pelos bons encontros com meus alunos, a minha prática está 

em constante devir.  
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ANEXOS  

 

Anexo I - Autorização para realização da pesquisa – Escola Técnica Estadual 

Agrícola Antonio Sarlo 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Eu,________________________________________________________________________, 

diretor (a) da Escola Técnica Estadual Agrícola Antonio Sarlo, AUTORIZO a pesquisadora 

Daniela Aguiar Barbosa, doutoranda em Estudos de Literatura pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), a realizar um trabalho de pesquisa-ação com uma turma da terceira série 

do Ensino Médio desta instituição de ensino, utilizando as técnicas de grupo focal e 

entrevistas, para posterior realização de uma intervenção pedagógica ao longo do ano letivo 

de 2017.   

 

A pesquisadora acima qualificada se compromete a: 

1- Iniciar a produção de corpora somente após a autorização da direção e assinatura dos 

termo de Consentimento e Assentimento.  

2- Obedecer às disposições éticas de proteger os participantes da pesquisa, garantindo-lhes o 

máximo de benefícios e o mínimo de riscos. 

3- Assegurar a privacidade dos alunos, de modo a proteger suas identidades, bem como 

garantir que não sejam utilizadas as informações coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou 

da instituição, respeitando deste modo as Diretrizes Éticas da Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, nos termos estabelecidos na Resolução CNS Nº 466/2012, e obedecendo as 

disposições legais estabelecidas na Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, incisos X e 

XIV e no Novo Código Civil, artigo 20. 

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2017 

 

 

 

____________________________________________  



199 
 

 

 

Anexo II - Autorização para realização da pesquisa – Escola Técnica Estadual João 

Barcelos Martins 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

diretor da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, AUTORIZO a pesquisadora 

Daniela Aguiar Barbosa, doutoranda em Estudos de Literatura pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), a realizar um trabalho de pesquisa-ação com uma turma da terceira série 

do Ensino Médio desta instituição de ensino, utilizando as técnicas de grupo focal e 

entrevistas, para posterior realização de uma intervenção pedagógica ao longo do ano letivo 

de 2017.   

 

A pesquisadora acima qualificada se compromete a: 

 

1- Iniciar a produção de corpora somente após a assinatura do termo de Consentimento e 

Assentimento.  

2- Obedecer às disposições éticas de proteger os participantes da pesquisa, garantindo-lhes o 

máximo de benefícios e o mínimo de riscos. 

3- Assegurar a privacidade dos alunos, de modo a proteger suas identidades, bem como 

garantir que não sejam utilizadas as informações coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou da 

instituição, respeitando deste modo as Diretrizes Éticas da Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, nos termos estabelecidos na Resolução CNS Nº 466/2012, e obedecendo as 

disposições legais estabelecidas na Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, incisos X e XIV 

e no Novo Código Civil, artigo 20. 

 

Campos dos Goytacazes, 13 de fevereiro de 2017 

 

 

 

____________________________________________  
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Anexo III - Roteiro de discussão do grupo focal - Alunos da Escola Agrícola e JBM 

 

 

 Acolhimento do grupo participante 

 Apresentação dos objetivos da pesquisa 

 Acertos e definições sobre os encontros seguintes  

 Apresentação sobre a dinâmica do grupo focal 

 

Parte I – Questões envolvendo os pontos positivos e negativos relacionados à disciplina 

Literatura nos dois primeiros anos de Ensino Médio (grupo focal realizado no mês de 

abril de 2017) 

 

1) Qual a relação que vocês possuem com a leitura? Vocês gostam de ler?  O que leem em 

casa?  

2) Como é a relação estabelecida por vocês com as obras literárias obrigatórias do Ensino 

Médio?  Gostaram das leituras? Poderiam comentar? 

3) Peço que avaliem a disciplina  Literatura nesses dois primeiros anos do Ensino Médio. 

4) Vocês poderiam destacar os pontos positivos no encontro com a disciplina? 

5) O que vocês destacariam como pontos negativos nas aulas de Literatura?  

6) Vocês poderiam me apontar algumas sugestões para um encontro mais significativo com a 

disciplina Literatura?  

 

Parte II - Questões relacionadas ao movimento de ocupação (grupo focal realizado no 

mês de maio de 2017)  

 

1) O que vocês conhecem sobre a ocupação do JBM? Vocês sabem como ela se desenvolveu 

na prática? 

2) A respeito da ocupação, por que muitos de vocês não participaram do movimento?  

3) Na percepção de vocês, por que um grupo relativamente pequeno da escola participou 

efetivamente da ocupação? 

4) Vocês perceberam algum tipo de mudança na instituição ou entre os alunos após o fim do 

movimento de ocupação? 
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Parte III – Questões relacionadas à intervenção pedagógica desenvolvida na terceira 

série do Ensino Médio (grupo focal realizado no mês de março de 2018) 

 

1) Gostaria que vocês avaliassem a vivência com a disciplina Literatura na terceira série do 

Ensino Médio. 

2) O que vocês destacariam em relação à experiência com o círculo de leitura e canções 

desenvolvido? Fale sobre os pontos positivos e pontos negativos.  

3) Essa experiência, de algum modo, alterou as suas escolhas de leitura ou a própria prática 

leitora? Poderiam comentar?   



202 
 

 

Anexo IV - Roteiro de discussão do grupo focal - Alunos Ocupantes 

 

 

  Acolhimento do grupo participante 

 Apresentação dos objetivos da pesquisa 

 Acertos e definições sobre os encontros seguintes  

 Apresentação sobre a dinâmica do grupo focal 

 

 Parte I: Questões envolvendo as motivações e o funcionamento da ocupação (Grupo 

focal realizado abril de 2017) 

 

1) Por que vocês decidiram ocupar a escola JBM? O que reivindicavam? Quantos foram os 

ocupantes? 

2) Poderiam falar um pouco sobre a participação de cada um no movimento?  

3) Gostaria que comentassem como foi o dia em que vocês ocuparam a escola. Houve algum 

enfrentamento? Quem os apoiou? 

4) Além de vocês, alguma instância política atuou diretamente na articulação do movimento 

ou posteriormente junto aos membros? Como foi essa participação? 

5) A entrada na ocupação era pertimida para todos ou vocês restringiam quem poderia entrar 

na ocupação? Gostaria que explicassem como isso era definido? 

6) Na percepção de vocês, por que poucos foram os alunos que participaram da ocupação? Na 

época isso representava uma preocupação?  Vocês conversavam sobre isso? 

7) Algumas pessoas, inclusive colegas de vocês, consideram que em vez de ocupação o que 

houve no JBM foi uma invasão. Como vocês entedem isso?  

 

Parte II: Composição do currículo da ocupação (grupo focal realizado em abril de 2017)  

 

1) Comentem um pouco sobre a relação de vocês com a escola antes e após a ocupação.  

2) Poderiam falar um pouco também sobre como era a rotina de vocês? Como funcionava a 

ocupação? 

3) Para vocês, quais os principais saberes que vieram à tona na ocupação? 

4) Naquele período de 2016, enquanto a escola estava ocupada, existiram modos diferentes de 

aprender e ensinar em relação ao que vocês viam na escola regular? Como vocês avaliam 

isso? 
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5) Sobre as palestras que tiveram, como eram definidos os temas a serem abordados e os 

palestrantes? Havia alguém para auxiliar vocês em relação às escolhas? Quais foram os 

assuntos debatidos? Poderiam falar um pouco sobre isso? 

6) Esses assuntos eram vistos por vocês também nas aulas regulares antes da ocupação?  

7) Comentem sobre as atividades artístico-culturais desenvolvidas na ocupação?  

8) O que para vocês não funciona bem na escola ou nas aulas regulares e que puderam ver e 

fazer diferente na ocupação?   

 

Parte III: Ocupação e as práticas literárias (grupo focal realizado em maio de 2017)  

 

1) O que vocês leram durante a ocupação? 

2) O que foi produzido de registros escritos? Isso foi guardado?  

3) A literatura estava incluída nas ocupações? De que forma ela se manifestava?  

4) Falem sobre as experiências que tiveram com a literatura durante o período de ocupação.  

5) Houve alguma produção artística criada por vocês nas ocupações?  

6) O que para vocês estava presente na prática da ocupação que também poderia ser incluído 

nas aulas de literatura?  

 

Parte IV: Resultados da Ocupação (grupo focal realizado em maio de 2017) 

 

1) Em algum momento após a ocupação, vocês se juntaram para falar sobre a experiência com 

os alunos não ocupantes? 

2) O que aconteceu após o fim da ocupação? Houve alguma mudança pedagógica ou 

institucional? Vocês contribuíram para isso? 

3) Em relação a vocês enquanto alunos, o que mudou com essa experiência?  
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Anexo V – Roteiro de entrevistas – Alunos Ocupantes 

 

1) Gostaria que vocês me explicassem melhor por que em vez de ocupar o Agrícola, os alunos 

do Agrícola decidiram ocupar o JBM? 

2) No grupo focal vocês mencionaram que uma das ocupantes visitou a ocupação de uma 

escola no Rio de Janeio, como foi a ideia de conhecer a ocupação dessa escola? Naquele 

momento já havia o desejo de ocupar o JBM? Quem articulou a ida da aluna?  

3) Vocês chegaram a usar os manuais de como ocupar a escola e como se manter nela que 

circularam nas escolas ocupadas? 

4) Diante do que experienciaram na ocupação, o que vocês avaliam que precisa ser mudado 

na escola e no ensino regular?  

5) Gostaria que falassem um pouco mais sobre como a literatura estava presente na ocupação 

e se essa forma da literatura se apresentar pode ser interessante se pensada na sala de aula 

regular.  
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Anexo VI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e a participar da 

pesquisa de campo desenvolvida pela pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, 

Daniela Aguiar Barbosa. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem 

receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) do objetivo estritamente acadêmico 

do estudo.  

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de grupos focais, entrevistas, 

participação nas aulas, que serão gravadas e/ou por meio das atividades desenvolvidas durante 

todo o processo. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e 

seu(s) orientador (es).  

Fui ainda informado (a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, 

sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP).  

 

Campos dos Goytacazes, ____ de _________________ de _____  

 

 

Assinatura do(a) participante: ___________________________________________________  

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________________________  

 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________  
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Anexo VII – Termo de Assentimento do Menor 

 

  

Você está sendo convidado (a), como voluntário (a), a participar da pesquisa de campo 

desenvolvida pela pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Daniela Aguiar 

Barbosa.  

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não haverá 

nenhum problema se desistir. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá 

autorizar e assinar um termo de consentimento. O responsável também poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

A pesquisa de campo será feita em duas escolas da Rede FAETEC, em Campos dos 

Goytacazes - Escola Técnica Estadual Agrícola Antonio Sarlo e Escola Técnica Estadual João 

Barcelos Martins. Você e os demais adolescentes poderão colaborar de forma anônima, por 

meio de entrevistas, grupos focais, participação nas cenas de aulas - que serão gravadas-, e 

com atividades desenvolvidas durante todo o processo de pesquisa de campo.  

Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa for finalizada e poderão ser 

publicados em ambientes científicos, como: congressos, conferências, revistas científicas e 

utilizados na elaboração da tese. Seu nome ou o material que indique sua participação não 

será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na 

pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco anos, e 

após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada, esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, também 

poderei modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo assinado, declaro que 

concordo em participar desse estudo. 

 

Campos dos Goytacazes, ___, de ____________, de 2017 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do responsável  
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Anexo VIII– Matriz Curricular
94

 - Disciplina Literatura - Literatura I 

 

Componente Curricular: Literatura I Carga Horária: 80h/a 67h/r 2

t

/

a 

Habilitação recomendada para ministrar o componente curricular:  

Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura 

Competências a serem desenvolvidas: 

Compreender a literatura como instrumento de poder. 

Refletir criticamente sobre o papel da literatura como projeto eurocêntrico de formação da 

nacionalidade brasileira. 

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário 

coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas 

no eixo temporal e espacial. 

Valorizar a dimensão estética como parte integrante da formação para a cidadania e para o 

mundo do trabalho. 

Estabelecer relações entre a literatura e áreas afins. 

Perceber as relações de caráter interativos, existentes entre a literatura, a cultura em geral e a 

história. 

Fruir esteticamente o texto literário. 

Entender o texto literário da sua e de outras épocas também como reflexão sobre a relação 

ser-mundo, possível de ser atualizada, recontextualizada. 

Habilidades: 

 Identificar as categorias fundamentais do texto literário. 

 Identificar obras com determinados períodos, percebendo-as como típicas de seu 

tempo ou antecipatórias de novas tendências. 

 Exercitar o reconhecimento de elementos que identificam e singularizam tais obras. 

 Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando 

aspectos do contexto histórico, social e político. 

 Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do 

texto literário. 

 Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 

patrimônio literário nacional. 

 Compreender que muitas das manifestações culturais contemporâneas resultam de 

construção histórica, possibilitada por manifestações anteriores. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas 

 Saber de que premissas se partem para valorizar determinados procedimentos de 

ordem estética, sem perder de vista que tais valores são variáveis no tempo e no 

espaço. 

 Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e 

da identidade nacional. 

Conteúdo Programático: 

 O que é Literatura. 

                                                 
94

 Disponível em https://www.etejbmartins.com/anlises-clnicas. Acesso: 20.03.2019 

https://www.etejbmartins.com/anlises-clnicas
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 A natureza da linguagem literária. 

 A literatura como instrumento de poder. 

 O aspecto social e individual da Literatura. 

 Texto literário e texto não literário: Breve revisão de funções da linguagem, conotação 

e denotação. 

 Noções de Teoria Literária: Conceito, funções e gêneros literários na perspectiva 

aristotélica – o épico, o lírico e o dramático / Literatura Oral Africana, Europeia e 

Indígena. 

 A Literatura Afrobrasileira. 

 O gênero narrativo e os elementos estruturais da narrativa. 

 A intertextualidade entre obras contemporâneas e textos do início de nossa formação e 

consolidação literária. 

 Os primórdios da literatura brasileira: Quinhentismo. 

 A Literatura Brasileira do Barroco ao Arcadismo: as diferenças estéticas e o 

surgimento da questão nacional durante o Arcadismo (Inconfidência Mineira). 

 O Romantismo no Brasil: afirmação e problematização da identidade nacional.  

Bibliografia: 

ABAURRE, Maria Luiza & PONTARA, Marcela. Coleção Base: Português. São Paulo: 

Moderna, 2011. 

BRASIL. Linguagens, códigos e suas tecnologias. In: Orientações curriculares para o 

Ensino Médio. Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

CAMPEDELLI, Samira Youssef & SOUZA, Jésus Barbosa. Literatura brasileira e 

portuguesa: teoria e texto. São Paulo: Saraiva, 2005. 

CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Tereza Cochar. Português: linguagens. 

Volumes 1 e 2. São Paulo: Atual, 2005. 

PAULIUKONIS, Mª Aparecida Lino e GAVAZZI, Sigrid. Texto e Discurso – Mídia, 

literatura e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

SARMENTO, Leila Lauar e TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramática, 

produção de texto. Volume Único. São Paulo: Moderna, 2004. 

SILVA, Paulo Vinícius Baptista da. Racismo em Livros Didáticos – Estudo sobre negros e 

brancos em livros de Língua Portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

 

 

 

  



209 
 

 

Anexo IX – Matriz Curricular
95

 - Disciplina Literatura -  Literatura II 

 

 

Componente Curricular: Literatura II Carga Horária: 80h/a 67h/r 2t/a 

Habilitação recomendada para ministrar o componente curricular: Licenciatura em 

Língua Portuguesa e Literatura 

Competências a serem desenvolvidas: 

Compreender a literatura como instrumento de poder; 

Refletir criticamente sobre o papel da literatura como projeto eurocêntrico de formação da 

nacionalidade brasileira; 

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário 

coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas 

no eixo temporal e espacial; 

Valorizar a dimensão estética como parte integrante da formação para a cidadania e para o 

mundo do trabalho; 

Estabelecer relações entre a literatura e áreas afins; 

Perceber as relações de caráter interativos, existentes entre a literatura, a cultura em geral e a 

história; 

Fruir esteticamente o texto literário; 

Entender o texto literário da sua e de outras épocas também como reflexão sobre a relação 

ser-mundo, possível de ser atualizada, recontextualizada. 

Habilidades: 

 Identificar as categorias fundamentais do texto literário. 

 Identificar obras com determinados períodos, percebendo-as como típicas de seu tempo ou 

antecipatórias de novas tendências. 

 Exercitar o reconhecimento de elementos que identificam e singularizam tais obras. 

 Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos 

do contexto histórico, social e político. 

 Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do 

texto literário. 

 Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 

patrimônio literário nacional. 

 Compreender que muitas das manifestações culturais contemporâneas resultam de 

construção histórica, possibilitada por manifestações anteriores. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas 

 Saber de que premissas se partem para valorizar determinados procedimentos de ordem 

estética, sem perder de vista que tais valores são variáveis no tempo e no espaço. 

 Reconhecer a importância do patrimônio literário para a preservação da memória e da 

identidade nacional. 

Conteúdo Programático: 

 Realismo e Naturalismo no Brasil: representações, discussões e crítica social. 

 Parnasianismo: o culto à forma poética. 

 Simbolismo e vanguardas europeias: poéticas e transgressão. 

 Pré-modernismo no Brasil: o nacionalismo crítico e a reflexão identitária. 

                                                 
95

 Disponível em https://www.etejbmartins.com/anlises-clnicas. Acesso: 20.03.2019 
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 Modernismo brasileiro: o Brasil repensado 

 A Semana de 22: vanguardas e manifestos na primeira fase do Modernismo no Brasil. 

 A Literatura de 30 e a ascensão do romance: o Brasil em perspectiva (O Modernismo 

brasileiro e a Literatura Africana de Língua Portuguesa.) 

 A geração pós 45: o regional e o universal. 

 Aspectos da Literatura contemporânea no Brasil. 
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ANEXO X – CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DO CÍRCULO DE LEITURA 

(PARTE I - SEÇÃO 5.1) 

 

MESES AULAS ATIVIDADES REALIZADAS 

08/2017 (1ᵃ aula) - Definição da proposta de trabalho 

08/2017 

 

(2ᵃ aula) 

 

- Leitura do conto “Maria”, de Conceição Evaristo 

- Canção “Pipoca Moderna” 

09/ 2017    (3ᵃ aula) - Poema “Essa negra Fulô”, de Jorge de Lima 

09/ 2017    (4ᵃ aula) - Poema “Mulata Exportação, de Elisa Lucinda 

- Canção “A carne” interpretada por Seu Jorge e Elza Soares 

09/ 2017 (5ᵃ aula) - Poemas “Todas as cartas de amor são ridículas”, de Álvaro de 

Campos e “Os três mal-amados”, de João Cabral de Melo Neto, 

seguidos dos registros vocais em DVD por intérpretes como 

Maria Bethânia e Lirinha 

- Performances vocais elaboradas pelos alunos. 

09/ 2017 (6ᵃ aula) - Conto “Pai contra mãe”, de Machado de Assis 

10/2017 (7ᵃ aula) - Preparação e convocação para aula pública 

10/2017 (8ᵃ aula) - Aula Pública 
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ANEXO XI – PALIMPSESTO FEITO PELOS ALUNOS 
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ANEXO XII – CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DO CÍRCULO DE LEITURA 

(PARTE II - SEÇÃO 5.2 E 5.3) 

 

 

MESES AULAS ATIVIDADES REALIZADAS 

10/2017 (1ᵃ aula) - Reflexão sobre o círculo de leitura anterior 

- Definição da proposta de trabalho 

10/2017 

 

(2ᵃ aula) 

 

- Obra Capão Pecado, de Ferréz (reflexão sobre a linguagem e 

forma do romance) 

10/ 2017    (3ᵃ aula) - Obra Capão Pecado, de Ferréz (análise dos personagens) 

10/ 2017    (4ᵃ aula) - Obra Capão Pecado, de Ferréz (reflexão sobre os clichês 

reforçados na obra) 

11/ 2017 (5ᵃ aula) - Obra Poucas Palavras, de Renan Inquérito 

- Poema “O pulsar”, de Augusto de Campos musicado por 

Caetano Veloso 

11/ 2017 (6ᵃ aula) - Experiência de escrita criativa 

12/2017 (7ᵃ aula) - Obra Capão Pecado, de Ferréz (análise do lugar ocupado pela 

mulher na obra). 

12/2017 (8ᵃ aula) - Canção “Pagu”, gravada por Maria Rita 

- Conto “Amor”, de Clarice Lispector 

12/2017 (9ᵃ aula) - Poema “Com licença poética, de Adélia Prado 

- Poema “Drummondana, de Alice Ruiz 

- Poema “Uma canção popular (séc. XIX-XX), de Angélica 

Freitas 

02/2018 (10ᵃ aula) - Slam “Verdade seja dita”, de Mel Duarte 

- Conto “A língua do P”, de Clarice Lispector 

03/2018 (11ᵃ aula) - Oficina literária 

03/2018 (12ᵃ aula) - Convocação para aula pública 

- Confecção de Antologia poética 

03/2018 (13ᵃ aula) - Aula pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


